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Inleiding
Het mkb kent al lang voorlichting en begeleiding op het gebied van innovatie. 
De overheid startte hiermee in 1910 toen de Nijverheidsdienst werd opgericht. 
Deze dienst veranderde in de loop van de tijd van naam: via de Rijksnijver-
heidsdienst (RND) en de InnovatieCentra werd het in 1997 uiteindelijk Syn-
tens, door een fusie met het Instituut Midden- en Kleinbedrijf. Bij het 75-jarig 
bestaan van de dienst kwam vanuit de RND het initiatief een reeks interviews 
te houden met verschillende ondernemers over hun innovatiegedrag (Eekels 
e.a., 1985). Twintig jaar later besloot Syntens de draad weer op te pakken en 
deze ondernemers opnieuw op te zoeken. Wat was er ondertussen gebeurd? 
Welke initiatieven hebben de ondernemers genomen op het gebied van innova-
tie? Hoe is dat uitgepakt? En welke lessen kunnen we daarvan leren? In dit 
artikel beschrijven we de ontwikkeling en het innovatiegedrag van vijftien 
bedrijven tussen 1985 en 2005, inclusief de tegenslagen. Dat is uitzonderlijk: 

Innoveren bij het mkb: 
een race zonder finish
In dit artikel rapporteren we ons langetermijnonderzoek naar het innova-

tiegedrag van vijftien in 1985 veelbelovende midden- en kleinbedrijven 

(mkb) in Nederland. We stelden ons de volgende twee vragen: 1) Op 

welke innovatiedomeinen hebben deze innoverende bedrijven zich tussen 

1985 en 2005 gericht en hoe hebben zij zich ontwikkeld? en 2) Wat 

waren in de ervaring van de betrokken ondernemers pregnante gebeurte-

nissen in die ontwikkeling?

We vonden op de eerste vraag als centraal antwoord: De kern van het 

innovatiegedrag van de betrokken bedrijven bestaat uit technische en 

bedrijfskundige procesverbetering; andere vormen van samenwerken; en 

het vernieuwen van competenties en het ontwikkelen van een bijpassende 

cultuur. Kortom, de niet-technische innovatiedomeinen zijn veel belang-

rijker geworden. De tweede vraag leerde ons dat de bedrijfsontwikkeling 

sterk werd beïnvloed door spanningen op de gebieden groei, juridische 

verhoudingen en leidinggeven. In de meeste gevallen hadden deze span-

ningen negatieve gevolgen voor innovatie.
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de meeste geschiedenissen van mkb zijn succesverhalen of individuele geschie-
denissen (Donkers, 1999; Brummelkamp, 2007; Roobeek, 2007).

1. Onderzoekopzet
In de oorspronkelijke publicatie van 1985 werden dertig bedrijven geportret-
teerd. Daarvan hebben we er twintig teruggevonden. De andere bedrijven zijn 
gestopt of niet meer herkenbaar opgenomen in andere samenwerkingsverban-
den. Van deze twintig werkten er vijftien mee. Dezelfde aanpak is gekozen als 
toen: documentstudie, bedrijfsinterviews en groepsinterviews met experts. Ook 
nu weer zegde de afdeling Industrieel Ontwerpen van de TU Delft haar mede-
werking toe. De documentstudie bestond uit het analyseren van beleidsstukken, 
websites en ander documentatiemateriaal. Zes studenten hebben in het kader 
van hun studie interviews gehouden bij de deelnemende bedrijven, naast ook 
een van de adviseurs van Syntens.1 (Voor de briefing en opdracht, zie www.
syntens.nl.) Het resultaat bestaat uit twee inventarissen. De eerste is een matrix 
waarin per ondernemer per innovatiegebied is geïnventariseerd welke innovaties 
in welke periode speelden. De tweede inventaris rubriceert de in de ogen van de 
ondernemers belangrijke perioden in hun bedrijfsontwikkeling. De interviews 
zijn vastgelegd in opnames en de uitkomsten zijn in groepssessies getoetst aan de 
inzichten van (ex-)adviseurs die deze bedrijven in de onderzochte periode goed 
kenden. Ook zijn de opnames en de weergaven gecheckt op consequentie en 
getoetst aan andere bronnen, zoals Kamer van Koophandel-informatie, infor-
matie uit interne Syntens-bronnen en andere – openbare – informatie.

2. De onderzochte bedrijven
Opvallend was de grote bereidheid tot medewerking onder de bedrijven. Vele 
wisten nog van de totstandkoming van het boek in 1985. Enkele reacties: ‘Dat 
weet ik nog, het boek staat hier nog achter mij in de boekenkast’ en ‘Ja, dat 
klopt: ik ben destijds nog met mijn vader bij jullie op kantoor geweest!’ Een 
meer gedetailleerd overzicht van de vijftien bedrijven naar producten en dien-
sten is te vinden in Bijlage 1. We kunnen typeren naar innovativiteit, grootte, 
leeftijd en sectoren.

Innovativiteit

Belangrijk voor een typering van de groep bedrijven naar innovativiteit is het 
eerdergenoemde gegeven dat de oorspronkelijke 30 bedrijven zijn geselecteerd 
in discussies met toenmalige RND-adviseurs. Hierbij was het uitgangspunt te 
zoeken naar bedrijven die interessant zijn in hun bedrijfsontwikkeling en hun 
innovatie. De vijftien nu onderzochte bedrijven vormen dus geen via aselecte 
steekproef verkregen representatieve groep uit het mkb. Het gaat hier om 
bedrijven die al in 1985 gezien werden als innovatieve bedrijven en die – zoals 
zal blijken – nog steeds in ontwikkeling zijn.
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Grootte

De grootte varieert aanzienlijk: van 3 tot 276 medewerkers. Voor zover enkele 
bedrijven van destijds onderdeel geworden zijn van een (internationaal) con-
cern is het aantal medewerkers genomen dat onder de huidige werkmaat-
schappij valt die de activiteiten van destijds heeft vervolgd. De bedrijven heb-
ben gemiddeld 93 medewerkers.

Leeftijd

Zoals in figuur 1 is te zien, hebben de onderzochte bedrijven respectabele leef-
tijden: van zestig jaar tot vijftien jaar. Dit laatste bedrijf is een spin-off van een 
ander bedrijf, dat in 1985 werd geïnterviewd en is nu meegenomen in het 
onderzoek. De gemiddelde leeftijd van de bedrijven is veertig jaar.

Sectoren

Aangezien de bedrijven destijds relaties waren van de RND, en deze organisa-
tie zich met name op de industrie richtte, is het niet verwonderlijk dat het vrij-
wel alle industriële bedrijven zijn: technologie en productie. Uit figuur 1 blijkt 
dat er sprake is van een redelijke spreiding over verschillende branches.

Figuur 1. 
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3. Theoretisch kader
Binnen het spectrum van verschillende vormen van innovatie richten we ons 
hier niet op radicale maar op incrementele innovatie. Het referentiekader van 
innovatie is niet de sector of zelfs de wereld, maar veel bescheidener: het 
bedrijf. De begrippen innovatie en innovatiegedrag bakenen we in ons onder-
zoek verder af door drie inzichten te gebruiken die zich voor dit doel goed 
laten combineren:
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1. het model van innovatielandschappen van Doblin (2000);
2. de vier kernelementen voor ondernemersgedrag van Peters en Austin (1986);
3. het waardedisciplinemodel van Treacy en Wiersema (2000).

1. De innovatielandschappen van Doblin

Doblin Adviesgroep is een internationale adviesgroep op het gebied van inno-
vatieadvisering en maakt sinds 2007 deel uit van de Monitor Company onder 
leiding van Michael Porter. Doblin ontwikkelde een model met tien innovatie-
domeinen. Dit model wordt onder andere gebruikt om in clusters en sectoren 
de verdeling van innovatie-inspanningen van de diverse bedrijven over de ver-
schillende innovatiegebieden zichtbaar te maken (Carr, 1999; Keeley, 2006). 
De tien domeinen, die zijn geclusterd naar de onderwerpen financial, process, 
offerings en delivery, zijn:

‘Businessmodel, networks and alliances, enabling core processes and wor-
kers, create and add value to your offerings, design of your core offerings, 
linking and providing a platform for your products, provide value to custo-
mers and consumers beyond and around your products, get your offerings 
to the market, communicate your offerings, feeling of your customers 
when they interact with you’.

Innovatie wordt hier dus breder omschreven dan technologie alleen, en tegelij-
kertijd duidelijk ingekaderd. Het model wordt gebruikt om te kijken naar de 
mate waarin bedrijven in die gebieden geïnnoveerd hebben.
We passen het model op twee punten aan. Doblin combineert in het gebied 
‘enabling core processes and workers’ de technologische en de menselijke fac-
tor. Omdat wij geïnteresseerd zijn zowel in de innovatie in processen als in de 
innovatie in mensen, hebben wij dit gebied gesplitst in procesverbetering en 
competenties. Procesverbetering staat dan voor de technisch-bedrijfskundige 
‘harde’ kant, terwijl competenties gebruikt wordt als verzamelterm voor alle 
aspecten die te maken hebben de ‘zachte’ elementen die het functioneren van 
mensen en daarmee van de organisatie beïnvloeden: talentontwikkeling, team-
vorming, cultuur. Zo komt het aantal domeinen op elf in plaats van tien.
Inhoudelijk is ook uit overwegingen die te maken hebben met de aard van 
samenwerking in innovatieprocessen een aanpassing gemaakt. Zoals uit tabel 1 
blijkt laat Doblin ‘networks and alliances’ vallen onder het cluster ‘finan cial’. 
Wij hebben het financiële aspect niet als uitgangspunt of selectiecriterium 
gebruikt voor de bepaling of een samenwerking relevant was voor innovatie. 
Voor deze studie was de maatstaf in hoeverre de samenwerking een uiting was 
van de vernieuwing of innovatie bij de bedrijven. In welke mate daarbij (finan-
ciële) juridische zaken geregeld waren is hier geen apart onderwerp van onder-
zoek geweest.
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Tabel 1. 

Onderzoeksdomeinen
Volgens Doblin In deze studie gebruikt

Business model Verdienmodel

Networks and alliances Samenwerking

Enabling process: core processes and workers Procesverbetering

Competenties

Core processes: add value to offerings Waardetoevoeging

Productperformance Productontwerp

Productsystem Productsysteem

Channel Marketingkanalen

Brand Branding

Service Service

Customer experience Klantrelaties, gevoel en perceptie

2. De kernelementen van Peters en Austin

Het boek Excellente ondernemingen (Peters en Waterman, 1982) was een 
groot succes. De vraag kwam op welke concrete stappen er nodig zijn om de 
door de auteurs beschreven excellentie ook werkelijk te bereiken. Peters en 
Austin publiceerden daarom De dynamiek van het ondernemen (1986). De 
boodschap van dit boek sluit sterk aan bij de cultuur van het mkb. Niet de 
abstracte bedrijfkundige modellen staan centraal, maar het gedrag van alle-
dag: gebruik vooral je gezond verstand en kom van je stoel af, ga kijken en 
vooral luisteren naar klanten, medewerkers en anderen. Waar Doblin vooral 
op de innovatiegebieden focust, richten Peters en Austin zich dus vooral op 
het gedrag van ondernemers die excellentie nastreven. De kernelementen die 
Peters en Austin daarbij onderscheiden, bieden een kader om naar het gedrag 
van de ondernemers te kijken.
De vier kernelementen zijn:
• zorg voor klanten (Hangt de geur van de klant in de organisatie?);
• mensen als kernkapitaal (Is er respect, gevoel van eigenaarschap en waar-

dering?);
• voortdurende innovatie (Is er doorlopend aandacht voor zinvolle vernieu-

wing?);
• leiderschap (Is er visie, ambitie, liefde en richting?).

Zijdelings nemen we de vraag mee of de centrale aandacht uitgaat naar de 
stockholders of naar de stakeholders. Breder geformuleerd: is het Angelsaksi-
sche dan wel het Rijnlandse model van toepassing (Bakker, 2005; Peters en 
Weggeman, 2009)?
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3. De waardedisciplines van Treacy en Wiersema

Behalve naar innovatiegebieden en het gedrag van de ondernemers in de zich 
ontwikkelende bedrijven, hebben we ook gekeken naar de strategie van de 
bedrijven. Voor de afbakening hiervan hebben we de drie waardedisciplines 
van Treacy en Wiersema gebruikt.
Michael Treacy en Fred Wiersema onderscheiden in The Discipline of Market 
Leaders (1994) drie waardedisciplines. Ieder bedrijf zou een van de volgende 
drie waarden moeten kiezen om daar consequent en gedreven op te handelen.
• operational excellence;
• product leadership;
• customer intimacy.

Je kunt niet in alle drie de disciplines uitblinken. De eerste waardediscipline 
is ‘operational excellence’. Het bedrijf werkt volgens een lagekostenstrategie. 
De nadruk ligt op efficiency en een gestroomlijnd productieproces. De tweede 
waardediscipline is ‘product leadership’. Sterk in innovatie en branding. De 
nadruk ligt op ontwikkelen, design en snelheid. De derde is ‘customer intima-
cy’. Alle aandacht is gericht op de klant en op klantenservice. De nadruk ligt 
op maatwerk, betrouwbaarheid en boven verwachting presteren.
Doordat deze drie waardedisciplines een weergave vormen van de gekozen 
strategische positie van een bedrijf, vormen ze zowel voor de vergelijking tus-
sen bedrijven als voor inzicht in de ontwikkeling die bedrijven in de tijd heb-
ben doorgemaakt, een goed kader om naar de strategie van de onderzochte 
bedrijven te kijken.

Samenhang van de modellen

Met Doblin kijken we naar de innovatiegebieden, met Peters en Austin naar 
het gedrag van de ondernemers en met Treacy en Wiersema naar de ontwikke-
ling van de strategische positie van de bedrijven. Enkele onderdelen hebben 
een sterke relatie. Met name tussen de innovatiegebieden van Doblin en twee 
elementen van Peters en Austin. Zo overlapt het innovatiegebied ‘competen-
ties’ deels met het element ‘mensen’ bij Peters en Austin. In het innovatiedo-
mein wordt gekeken naar wat er op dit gebied gebeurt en wanneer. Bij Peters 
en Austin ligt de nadruk meer op visie, gedrag en beleving met betrekking tot 
de factor mens en innovatie in het bedrijf. Ook het onderdeel ‘voortdurende 
innovatie’ bij Peters en Austin relateert met de innovatiedomeinen. Hier is 
weer een accentverschil. Het totaalbeeld van de innovatiedomeinen geeft de 
mate van ‘voortdurende innovatie’ weer, terwijl Peters en Austin weer meer de 
nadruk leggen op visie, gedrag en beleving.
Bij het inventariseren van strategische aspecten (waardedisciplines) is gekeken 
naar het totaalbeeld in de ontwikkeling van bedrijven zoals dat uit de inter-
views en de daaruit afgeleide innovatiegebieden en elementen van Peters en 
Austin naar voren komt. Hierbij is ondere andere getracht een relatie te leggen 
tussen strategische positie en groei.
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Tabel 2. 

Gecombineerde 

onderzoeksmodellen

Doblin Peters en Austin Treacy en Wiersema

Innovatiegebieden Visie, gedrag en beleving Strategie

Wat en wanneer werd geïnnoveerd 
op elf gebieden

Op de aspecten zorg voor klanten, 
mensen, innovatie en leiderschap

Bijzondere momenten, relatie 
strategie en groei.

4. Onderzoeksbevindingen
Bij de vijftien bedrijven is geïnventariseerd op welke domeinen zij zich hebben 
gericht en ontwikkeld tussen 1985 en 2005 (onderzoeksvraag 1).

DE INNOVATIEDOMEINEN VAN DOBLIN

Als we alle acties van de bedrijven per domein over de totale periode nemen, 
ontstaat het beeld waaraan de groep bedrijven in die twintg jaar heeft gewerkt 
(zie figuur 2).

Figuur 2. 

Scores in de domeinen 

van innovatie

Innovatiedomeinen

7

11

12

12

20

21

22

24

33

44

49

aantal

Procesverbetering

Samenwerking

Competenties

Productontwerp

Waarde toevoegen

Marketingkanalen

Klantrelaties

Service

Branding

Productsysteem

Verdienmodel

6040200

In de interviews is ook gevraagd naar de periode waarin die innovaties plaats-
vonden. Dit kon niet altijd precies worden geplaatst: sommige innovaties 
vielen onder continue processen. In de meeste gevallen lukte dit echter wel. 
De mate waarin is aangegeven achter de categorienaam in figuur 3, waarin de 
ontwikkeling per innovatiedomein in de verschillende vijfjaarperioden is weer-
gegeven.
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Figuur 3. 
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Ook is geïnventariseerd welke acties er werden ondernomen in 2006, het jaar 
waarin de interviews zijn gehouden (zie figuur 4).

Figuur 4. 
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Per innovatiegebied geven we nu een korte beschrijving van onze bevindingen.
1. Procesverbetering is de constante factor in het innovatiegedrag van de 

bedrijven. Het gaat om verbeteringen in het productieproces, om de inzet 
van cad/cam, maar ook om de inzet van IT voor procesverbetering in de 
organisatie en om kwaliteitssystemen. Vaktechnisch is dit het domein van 
techniek en technische bedrijfskunde.

2. Het gaat bij deze bedrijven om samenwerking met meerdere partners, col-
lega-bedrijven, andere partners in de keten, universiteiten en (hoge)scho-
len, en met (technologische) instituten. In de periode 1985-1995 scoort 
dit aspect nauwelijks als aandachtsgebied. Na 1995 wordt dit echter het 
belangrijkste domein waarop innovaties zich afspelen. In 2006 zet deze 
trend zich door.

3. Onder competenties verstaat men nieuwe vaardigheden en kennis die 
bestaande medewerkers zich eigen maken en het aantrekken van mensen 
met voor het bedrijf nieuwe kennis en specialismen. Dit domein omvat 
ook de mensgerichte aspecten van de organisatie: openheid, teamvorming, 
cultuur en verantwoordelijkheid.

4. Productontwikkeling, de continue verbeteringen van bestaande producten, 
heeft een vanzelfsprekende aandacht. Productvernieuwingen verlopen 
incrementeel als aanpassingen op een klantvraag.

5. Waardetoevoeging behelst de extra’s die een bedrijf levert boven het pri-
maire product, zoals het expliciet leveren van kennis over het product en 
het overnemen van risico’s van de klant. Het gaat hier om extra kennis, 
extra applicaties en om het verhogen van de logistieke en de kwaliteits-
prestaties.

6. Bijna alle onderzochte bedrijven werken internationaal. Verbetering van 
de marketingkanalen wordt gezocht in verandering van het distributie-
punt, het oprichten van vestigingen in het buitenland, of het aansluiting 
zoeken bij een wereldwijd distributienetwerk van een groot bedrijf. Van 
nieuwe opkomende technologieën (internet, gaming) wordt nauwelijks 
gebruikgemaakt. Dominant zijn nog steeds de geijkte paden van persoon-
lijke benadering en beurzen.

7. De persoonlijke band met klanten komt naar voren als een ‘asset’, tot 
stand gekomen door een goede en consistente prestatie gedurende vele 
jaren. Vernieuwingen hebben vooral betrekking op het intensiveren van de 
communicatie, het betrekken van eindgebruikers in het ontwerpproces, 
maar ook op het via internet luisteren naar de klantwens.

8. Voor veel bedrijven is service vanzelfsprekend, een klant moet op je kun-
nen rekenen. Toch vindt maar weinig inspanning plaats op het punt van 
innovatie van service. Pas in 2006 (en daarna) komt service in de aandacht 
als zelfstandige bedrijfsfunctie waarin innovaties kansen bieden. Dat loopt 
parallel met de toegenomen aandacht voor service design, gezien de 
oprichting van instituten als AMSI en Excer en de stijging van het aantal 
promotieonderzoeken en congressen op dit terrein.



37

INNOVEREN BIJ HET MKB: EEN RACE ZONDER FINISHNUMMER 1 – JANUARI/FEBRUARI 2010&

H
en

k
 v

a
n

 d
er W

a
l en

 R
o

b
 v

a
n

 E
s

9. Branding wordt gezien als de communicatie over de betekenis en de waar-
de die het bedrijf en zijn producten hebben. De meeste bedrijven concen-
treren zich op de bekendheid van de naam. Met branding wordt voorna-
melijk intuïtief omgegaan. Innovatie in branding is slechts bij een enkel 
bedrijf strategisch en bewust gebruikt.

10.  Het creëren en leveren van een systeem waarbinnen producten functione-
ren, dan wel het leveren van producten die binnen een bepaald systeem 
van de klanten passen, is slechts bij enkele bedrijven aan de orde. Bij die 
bedrijven gebeurt dit dan wel systematisch en als onderdeel van de 
bedrijfsfilosofie. Bedrijven die oplossingen leveren als maatwerk zijn bezig 
met het systeem bij de klant en hoe de eigen technologie daarop kan inspe-
len.

11.  Vernieuwing in de wijze waarop geld verdiend wordt, komt nauwelijks 
voor. Er zijn twee uitzonderingen: een bedrijf dat van de verkoop tegen 
aanschaffingsprijs overgaat naar leaseconstructies, en een bedrijf dat zijn 
inkomsten anders organiseert, doordat het gaat optreden als regisseur in 
zijn keten.

DE KERNELEMENTEN VAN INNOVATIEGEDRAG VAN PETERS EN AUSTIN

Peters en Austin onderscheiden vier kernelementen voor excellent onderne-
merschap: zorg voor klanten, mensen, voortdurende innovatie, en leiderschap.

1. Zorg voor klanten

Voor de onderzochte bedrijven staan de klanten centraal. Tien van de vijftien 
bedrijven schrijven dat expliciet op in de vorm van waarden in de omgang met 
klanten, zoals ‘wederzijds voordeel, objectief en eerlijk’, ‘openheid en vertrou-
wen’, ‘vertrouwen, voorspelbaarheid, service’ en ‘betrouwbaarheid en voor-
spelbaarheid’. Door de snelheid verhoogt digitalisering weliswaar de efficiency 
maar tegelijk wordt het moeilijker het contact met de klant persoonlijk te leg-
gen of vast te houden. En dat blijft belangrijk. De meeste willen in de huid van 
de klant kruipen. Vooral bedrijven die een (nieuwe) technologie inzetten opdat 
‘klanten ermee kunnen verdienen’ werken heel klantspecifiek. Soms trekt een

Klantintimiteit
Een strategie van veel bedrijven. We zien hier de volgende praktijken:
1. Het toenemend leveren van kennis over het gebruik van het product in het proces van de klant. Bijvoorbeeld een 

fabrikant van kaasmallen: ‘Er wordt ook geholpen met kennis. Kaasfabrieken hebben steeds minder kennis in 
huis en proberen naast garanties over de korst ook garanties over de kaas te krijgen’, een proces dat dit bedrijf 
niet zelf kan beïnvloeden.

2. Het inkopen van standaardproducten en het zelf blijven produceren van klantspecifieke producten en specials, 
zodat toch een totaalpakket kan worden geleverd. Zo steeg de handelscomponent bij een van de bedrijven van 
tien naar dertig procent in de periode 1995-2005.

3. Het toenemend ‘ontzorgen’ van de klant: ‘Vroeger was het zo dat als de grond in het schip lag, wij de rekening 
naar de klant konden sturen. Nu regelen wij het hele transport. Wij betalen iedereen in de keten. Hierdoor heb-
ben de bedrijven ook geen zorgen.’
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bedrijf dat op brancheniveau: ’De klant zit in een branche en die branche is 
belangrijk’. Productgerichte bedrijven leveren daarentegen producten voor een 
klantengroep waarvan zij de behoeften kennen door klantenpanels, surveys en 
directe contacten. Via marketing, handelskanalen en beurzen worden de pro-
ducten in de markt gezet. Deze bedrijven nemen steeds meer elementen in hun 
strategie op die met klantintimiteit te maken hebben.

2. Mensen

De geïnterviewde bedrijven geven aan gedurende hun hele levensloop veel 
belang te hechten aan de kwaliteit van hun medewerkers. Het gaat om cultuur, 
teamvorming en competenties. De meest uitgesproken bedrijven streven naar 
een open cultuur, vinden het belangrijk dat hun mensen zich belangrijk voelen 
en investeren in hun mensen in relatie tot hun strategie. Trefwoorden zijn: 
duidelijkheid, openheid, teams, gedreven en geïnteresseerde medewerkers. 
‘Het beste team wint’ en ‘Eigenlijk een race zonder finish’ zijn terugkerende 
beschrijvingen. Een heldere structuur is van levensbelang: ‘Een open structuur 
met richtlijnen en procedures. Door mensen duidelijk te laten weten waar ze 
aan toe zijn, motiveer je ze ook’. Dit geldt ook voor functiewaardering, func-
tioneringsgesprekken en een helder opleidingsbeleid. In opleiden wordt steeds 
meer tijd en geld gestoken. ‘Je moet veel meer weten dan vroeger, klanten zijn 
kritischer geworden.’ Samenwerken met scholen is daarbij een optie: ‘om nieu-
we medewerkers aan te trekken en om de kwaliteit te verhogen’. De toene-
mende automatisering en complexere producten noodzaken tot voortdurende 
bijscholing en bijstelling van de werkprocessen. Een van de bedrijven formu-
leerde de noodzaak en samenhang van innovatie en opleiding heel bondig: 
‘Opleiden is innovatie’.

3. Voortdurende innovatie

Alle bedrijven geven aan te innoveren. Kijken we niet naar de afzonderlijke 
domeinen maar naar het geheel, dan blijkt continue innovatie een rode draad 
in de ontwikkeling van vrijwel alle bedrijven. Zij zijn alert in het vernieuwen 
samen met klanten, het opnemen van de nieuwe technologische kennis en het 
aanpassen en voortdurend verbeteren van de organisatie. Belangrijke ontwik-
kelingen zijn het wijzigen van het assortiment, het bouwen van een nieuw 
bedrijfsgebouw en het veranderen van een integraal bedrijf naar een kop-staar-
torganisatie. De meeste impact op innovatie hadden echter veranderingen in 
de zeggenschapsstructuur van de bedrijven. Hierop komen we in paragraaf 5 
terug.

4. Leiderschap

Alle ondernemers spreken met enthousiasme en liefde over hun bedrijf. Conti-
nuïteit en zelfbeschikking zijn centrale thema’s. Van een Angelsaksische visie 
is geen sprake bij de eigenaar/ondernemers: het Rijnlandse model domineert. 
Men hoeft, op één bedrijf na, niet te werken voor financiële kengetallen van 
aandeelhouders of investeringsmaatschappijen. Centraal staat de ontwikkeling 
van het bedrijf en de toegevoegde waarde voor de klant. Uiteraard zijn finan-
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ciële kengetallen als omzet, cashflow en winst belangrijke thema’s, maar deze 
worden eerder als een gevolg dan als een doel gezien.
Ambitie is er overduidelijk. Soms kwantitatief in groeicijfers, maar vaker is de 
ambitie inhoudelijk, zoals een professional zijn werk voortdurend op hoog 
niveau wil doen, met gebruikmaking van alle (nieuwe) mogelijkheden die er 
zijn. Die ambitie wordt dan vooral gedefinieerd in de kwaliteit van de relatie 
met klanten en de kwaliteit van de toegevoegde waarde die men levert. Alle 
ondernemers denken in mogelijkheden en laten mislukkingen achter zich om 
zich op (nieuwe) mogelijkheden te richten.
Tegelijk moet er ook realiteitszin zijn. Dit betekent zicht hebben op de huidige 
situatie waarin men zich bevindt en reflectie over de komende ontwikkelingen. 
Alle bedrijven blijken in staat de belangrijkste thema’s te duiden die hen aan-
gaan: in de branche, op de wereldmarkt, technologisch en cultureel. Waar er 
zwakke plekken zitten in de aspecten van leiderschap hebben die te maken met 
het (kunnen) beïnvloeden van een te weinig vernieuwingsgezinde interne cul-
tuur, met een onvoldoende blik naar buiten en met een meer reactieve/aanpas-
singsstrategie dan een proactieve benadering. Dit kwam, niet verwonderlijk 
gezien de onderzochte groep, slechts in beperkte mate en in een enkel geval 
naar voren.

GROEI EN INNOVATIEGEDRAG VOLGENS TREACY EN WIERSEMA

De gemiddelde groei van de werkgelegenheid bij deze bedrijven varieert van 
bijna negen medewerkers per jaar tot gelijkblijvende grootte ten opzichte van 
de start. Cijfers over de ontwikkeling van de omzet konden niet worden getra-
ceerd; we beperken ons hier tot de groei in werkgelegenheid. We hebben geke-
ken welke kenmerken terug te vinden zijn bij de grote groeiers en in hoeverre 
die ook terug te vinden zijn bij de andere bedrijven. Ook is het omgekeerde 
proces gevolgd: wat kenmerkt bedrijven die minder groeien.
Als centrale drijfveer verwoordt een aantal bedrijven aan de ene kant van het 
spectrum dat zij voortdurend op zoek zijn naar de wijze waarop zij met hun 
kennis en technologie hun klanten voordeel kunnen brengen. Zij verdiepen 
zich in de klant en zijn systeem en werken van daaruit terug naar hun kennis, 
en bieden oplossingen. In die zin zitten zij sterk op de as van de bedrijven die 
een oriëntatie hebben van klantintimiteit. Maar niet alleen. Deze gedachte 
wordt ook toegepast op markten: ‘Klanten zijn niet interessant, het gaat om 
vragen in markten waar ik oplossingen voor ontwikkel’, zoals een van de 
bedrijven verwoordde. De kennis en technologie van het bedrijf staan centraal, 
niet het product, maar de oplossing voor een klant of een probleem in de 
markt. Aan de andere kant van het spectrum staan vooral bedrijven die meer 
gericht zijn op producten. We zien overigens dat deze bedrijven wel steeds 
meer betrokken worden in het ontwerp van componenten en het toeleveren 
van aanvullende kennis en service. In die zin groeien deze bedrijven als het 
ware naar de eerste groep toe. Maar de primaire oriëntatie is het product 
waarvoor klanten worden gezocht.
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De derde groep uit de indeling van Treacy en Wiersema, bedrijven met louter 
een lagekostenstrategie (‘operational excellence’), komt niet in onze onder-
zochte groep voor. Lage kosten zijn voor de meeste bedrijven een randvoor-
waarde; voor sommige bedrijven speelt dit aspect zelfs een kleinere rol.
In figuur 5 is de gemiddelde groei in aantallen medewerkers over de levens-
duur van de bedrijven uitgezet. We onderscheiden bedrijven die primair tech-
nologiegericht zijn van bedrijven die primair productgericht zijn, met een 
groep daartussenin.

Figuur 5. 
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Samenvattend blijkt dat de bedrijven in het bijzonder sterk scoren op de inno-
vatiedomeinen procesverbetering, samenwerking en competenties. Veel zwak-
ker scoren ze op het innoveren van service, branding, productiesysteem en ver-
dienmodel. Extern staat de zorg voor en de relatie met klanten en hun branche 
centraal (klantintimiteit). Intern weegt het werken aan de competenties van 
medewerkers steeds zwaarder. Innovatie is het leidmotief van de meeste bedrij-
ven; voortdurend alert zijn op nieuwe kansen en ontwikkelingen als het gaat 
om klant en product. Lagekostenstrategieën zijn niet aan de orde en het Rijn-
landse model domineert.

5. Pregnante ervaringen met eigendom en innovatie
Aan de vijftien bedrijven is gevraagd welke pregnante gebeurtenissen zij heb-
ben ervaren in hun ontwikkeling (onderzoeksvraag 2). Genoemd werden 
zaken als nieuwbouw, een grote klant, een bijzondere samenwerking. Echter, 
tien van de bedrijven noemden expliciet gebeurtenissen rond eigendoms-
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verhoudingen. In vrijwel al die gevallen werd een directe relatie met innovatie-
gedrag genoemd. We hebben vijf soorten situaties gezien waarin dit voor-
kwam:
• opvolging en familieverhoudingen;
• tijdelijke zeggenschap van aandeelhouders en/of bank;
• management buy-out;
• het opgaan van het zelfstandige bedrijf in een concern;
• aandeelhouderschap van medewerkers.

Opvolging en familieperikelen

Bij de opvolging en familieverhoudingen is er sprake van onvoldoende onder-
nemerscapaciteit. Zoals een van de ondernemers schetste: ‘Het bedrijf kabbel-
de wat voort’, en na een aantal strubbelingen nam een van de aandeelhouders 
het voortouw (en de aandelen) over. De ‘zoon van’ ging met zijn steun het 
bedrijf leiden, en vanaf dat moment ‘werden nieuwe producten ontwikkeld, er 
was focus op het opbouwen van de organisatie, de externe gerichtheid nam toe 
en service werd geprofessionaliseerd’. Ook in een vergelijkbaar ander geval gaf 
de combinatie eenhoofdige leiding en eigendom binnen een familiebedrijf, na 
interne strubbelingen met meerhoofdige leiding vanuit de familie, een positieve 
impuls aan het innovatiegedrag van de onderneming.

(Tijdelijke) aandeelhouders en banken

Dat tijdens de levensloop van een bedrijf soms aandeelhouders gezocht wor-
den om de middelen voor verdere ontwikkeling te vergroten, ligt voor de 
hand. De ondernemers melden daar vooral negatieve ervaringen mee: ‘Zij (de 
aandeelhouders) willen alleen maar dollartekens en rendement. We hebben de 
aandeelhouders een voor een weggewerkt. Nu nemen we beslissingen op basis 
van de markt.’ En een ander meldt: ‘We hebben dit product ontwikkeld, maar 
het werd eerst tegengehouden door de commissarissen. Nu is het een interes-
sant deel van onze omzet.’ Bij dit bedrijf werden de oude aandeelhouders inge-
wisseld door onderdeel te worden van een concern dat in dezelfde branche zat. 
Ook een bank kan hier een remmende invloed uitoefenen: ‘De bank zag inno-
vatie als een risico en eiste het inbrengen van een interim-manager.’ De onder-
nemer, die van mening was dat zijn bedrijf vervolgens stilstond, is er uiteinde-
lijk in geslaagd de leiding opnieuw te nemen en zijn innovatiebeleid voort te 
zetten.

Management buy-out

Twee bedrijven ontstonden uit andere bedrijven via een management buy-out, 
in één geval gecombineerd met een doorstart. De twee ondernemers voelden 
zich beperkt en wilden ruimte om hun eigen inzichten te volgen om groei en 
ontwikkeling na te streven. ‘Binnen het grote moederbedrijf hadden we mis-
schien meer financiële ruimte, maar we hebben nu veel kortere beslissingslij-
nen.’ Dit maakte het voor hen mogelijk meer dynamiek in hun innovatieambi-
ties te leggen.



42

INNOVEREN BIJ HET MKB: EEN RACE ZONDER FINISHNUMMER 1 – JANUARI/FEBRUARI 2010&

H
en

k
 v

a
n

 d
er

 W
a

l 
en

 R
o

b
 v

a
n

 E
s

Onderdeel worden van een concern

Opvallend is dat van de drie gevallen van opgaan in een concern in twee situa-
ties expliciet een positieve invloed van aandeelhouders op het innovatiegedrag 
van de onderneming werd gemeld. ‘Dankzij deze investeerders behoren we nog 
steeds tot de wereldtop als het gaat om hoogwaardige apparatuur.’ Dit zijn 
concerns die op inhoudelijk productniveau bij hen passen zodat ze hun eigen 
(merk)identiteit kunnen behouden. Ze paren dit aan het voordeel van de 
wereldwijde verkoopkanalen van de moeder. Bij een van die bedrijven heeft de 
oorspronkelijke oprichter/eigenaar overigens een belangrijk aandeel gehouden. 
Er is een duidelijk aan dat bedrijf toe te schrijven innovatiegedrag.

Aandeelhouderschap van medewerkers

Een bijzonder geval was dat bij een van de bedrijven een deel van de aandelen 
via een stichting in het bezit van medewerkers was gekomen. Hoewel een van 
de doelen was om de betrokkenheid te vergroten kon een positieve invloed op 
het vernieuwingbeleid echter nog niet worden gemeld.

Samenvattend blijkt dat bedrijven in de meeste gevallen melding maken van 
negatieve ervaringen met de invloed van aandeelhouders of – in één geval – 
van een bank op hun innovatieambities. Alleen in enkele gevallen waarin spra-
ke was van een strategische overlap met een overnemende partij, leek verande-
ring van eigendomsverhoudingen wel voordelen op te leveren.

6. Conclusies
In dit artikel hebben we innovatiegedrag van vijftien bedrijven gedurende twee 
decennia geïnventariseerd en in beeld gebracht. De twee vragen uit onze inlei-
ding zijn inmiddels als volgt te beantwoorden:

1. Op welke innovatiedomeinen hebben de innoverende bedrijven zich gericht 

en hoe hebben zij zich ontwikkeld tussen 1985 en 2005?

Uit het innovatielandschap van deze vijftien bedrijven blijken de volgende con-
clusies te trekken: de technische en bedrijfskundige procesverbetering, samen-
werking, het vernieuwen van competenties en de culturele aspecten van hun 
bedrijf vormen de kern van hun innovatiegedrag. Samenwerking met anderen 
wordt steeds belangrijker en zelfs dominant. De bedrijven innoveren in hoge 
mate en toenemend samen met anderen. Opvallend is dat innovatiegedrag op 
de producten grotendeels incrementeel en via klantvraag verloopt, enkele uit-
zonderingen daargelaten. Relatief nieuwe bedrijfskundige concepten als bran-
ding en service design hebben nog nauwelijks vertaling naar het mkb gevon-
den. De betekenis van diensten neemt toe (Van Gessel-Dabekaussen, 2008). 
Kijken we naar de elementen van Peters en Austin, dan zien we dat deze goed 
terug te vinden zijn bij de bedrijven. We zien als belangrijke elementen voort-
durend innoveren, waarden als richtsnoer in de relatie met klanten, en leider-
schap gericht op continuïteit en kwaliteit. Competentieontwikkeling, organi-



43

INNOVEREN BIJ HET MKB: EEN RACE ZONDER FINISHNUMMER 1 – JANUARI/FEBRUARI 2010&

H
en

k
 v

a
n

 d
er W

a
l en

 R
o

b
 v

a
n

 E
s

satiestructuur en organisatiecultuur worden als belangrijke factoren ingezet 
voor de bedrijfsontwikkeling. De niet-technische innovatiedomeinen worden 
steeds belangrijker.

2. Wat waren in de ervaring van de betrokken ondernemers pregnante gebeur-

tenissen in de ontwikkeling van hun bedrijven?

Tweederde van de bedrijven noemde spanningen in eigenaarschap, zeggen-
schapsverhoudingen en leiding als pregnante fasen in hun ontwikkeling. Deze 
spanningen hebben negatieve gevolgen voor innovatie, en daarmee de ontwik-
keling van hun bedrijf. Behoudens twee overnames door concerns hadden aan-
deelhouders door hun eenzijdige financiële en kortetermijngerichtheid een 
negatieve invloed op innovatie en, volgens de ondernemers, daarmee op de 
continuïteit van het bedrijf.

7. Ten slotte
Innovatie roept nog altijd vooral technische associaties op, maar de nadruk 
op het belang van sociale innovatie is terug te vinden in de waarnemingen over 
competentie- en organisatieontwikkeling. Zie ook de oprichting van het Neder-
lands Centrum voor Sociale Innovatie (2006). Hierbij werd overigens een kant-
tekening geplaatst door ervaren mkb-adviseurs in groepsinterviews. De opvat-
tingen over openheid en delegatie geven zeker de visie van de ondernemers 
weer in de reflectieve setting van individuele interviews. In de dagelijkse prak-
tijk en met name in stresssituaties wordt deze visie wel eens overruled door 
direct ingrijpen van de ondernemer, die in de meeste gevallen ook eigenaar is.
Naast technische en sociale aspecten komt het aspect samenwerking dominant 
naar voren. Ver voor het verschijnen van zijn boek over open innovatie (Chess-
brough, 2003) pasten succesvolle kleine bedrijven die inzichten al in de prak-
tijk toe. Een interessante beschouwing over de relatie tussen netwerken en 
innovatieresultaten en de voorwaarden voor effectiviteit geven Oerlemans en 
Kenis (2007). Voorts valt op dat in de beschrijving van de ontwikkelingsfasen 
en van de pregnante gebeurtenissen de rol van patenten vrijwel niet genoemd 
werd. Dit in tegenstelling tot Anderson c.s. (2004).

Zoals eerder genoemd is deze groep geen representatieve doorsnee van het mkb. 
Er zijn drie relevante beperkingen.
1. Van de dertig bedrijven uit het onderzoek van 1985 zijn er tien inmiddels 

gestopt of onherkenbaar opgenomen in een groter bedrijf. De ervaringen 
van die bedrijven zijn hier niet onderzocht. Dat aparte speurwerk kan boei-
ende resultaten opleveren met het oog op het achterhalen van faalfactoren 
in het mkb bij bedrijven die eerst als succesvol werden geclassificeerd.

2. De onderzochte bedrijven vallen alle onder de categorieën technologie en 
productie. We kunnen niet zonder meer generaliseren naar alle bedrijven 
die onder het mkb vallen in de onderzochte periode. Ook hier ligt een 
mogelijkheid voor interessant vergelijkend vervolgonderzoek.
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3. De hier verrichte studie is louter kwalitatief. Gedrag en strategieën van 
bedrijven zijn ook te koppelen aan kengetallen. Zeker als dit bijvoorbeeld 
elke twee jaar herhaald zou worden, kan dit een interessant beeld geven 
van innovatieontwikkelingen in het mkb. Relaties tussen strategieën, inno-
vaties en financiële gezondheid, waaronder de ontwikkeling van het eigen 
vermogen als maat voor de financiële weerbaarheid voor bedrijven, zijn 
dan interessante thema’s.

Vervolgonderzoek kan een of meer van deze beperkingen compenseren. Zo 
kan dan naar de opkomst en het belang van nieuwe thema’s worden gekeken, 
bijvoorbeeld de toenemende betekenis van het leveren van diensten binnen de 
bedrijven en de effecten van en voorwaarden voor (succesvolle) samenwer-
king. In zo’n opzet komen de resultaten van bedrijven die niet overleven ook 
naar boven. Vanuit Syntens is het initiatief genomen om samen met een aantal 
lectoren in innovatie een meerjarig project op dit terrein te ontwikkelen.
In deze studie hebben we ons gericht op bedrijven die ruim twintig jaar gele-
den beoordeeld werden als interessante innoverende bedrijven of start-ups met 
de vraag: hoe hebben zij zich in die afgelopen jaren ontwikkeld? Alle onderne-
mers stellen het zelf kunnen realiseren van hun ideeën voorop. Zelfstandigheid 
in combinatie met voortdurend innoveren, meestal incrementeel, blijkt voor de 
meesten doorslaggevend te zijn geweest in hun ontwikkeling. Dit is conform 
een recente regionale studie naar de ervaringen van het mkb in de provincie 
Limburg (Keizer, 2008). De Darwin-opvatting binnen bedrijfskunde (Moore, 
2006), waarin bedrijven die zich continu het beste aanpassen aan de omgeving 
ook de grootste overlevingskansen hebben, lijkt ook van toepassing te zijn op 
deze groep.
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Bijlage 1 De 15 bedrijven en hun producten

1. Een technologiebedrijf met 276 medewerkers met activiteiten in de volgen-
de takken van industrie: utiliteitsbouw, procestechniek, afval en energie, 
defensie en specialties. De groep is in 1959 opgericht en is wereldwijd 
actief. Slogan: ‘Opleiden is innovatie’.

2. Produceert mallen voor de productie van kaas voor zuivelbedrijven en 
heeft 60 medewerkers. Opgericht in 1962 en wereldwijd actief. Slogan: 
‘Kaas blijft!’.

3. Produceert mechanische en elektronische druk- en temperatuurmeters en 
heeft 50 medewerkers. In 1965 opgericht en levert wereldwijd producten. 
Slogan: ‘Sober doen – als een Fries’.

4. Levert bruiningsapparatuur voor professionele gebruikers, zoals zonne-
studio’s en fitnesscentra, en heeft 70 medewerkers. Het bedrijf werkt als 
kop-staartbedrijf: een bedrijfsmodel waarbij design/ontwerp, eindassem-
blage en levering in eigen huis plaatsvinden en productie vooral wordt uit-
besteed. Opgericht in 1984 en inmiddels toegetreden tot een groter con-
cern. Vooral actief in Europa. Slogan: ‘Continu innoveren’.

5. Ontwerpt en bouwt lasmachines en integreert deze – als systeemintegrator 
– in productie-installaties. Heeft 164 mensen in dienst en is in 1983 uit een 
splitsing ontstaan. Het bedrijf is actief voor de automobielsector, stalen-
meubelindustrie, verpakkingsindustrie en de bouw. Het bedrijf is vooral 
– maar niet alleen – actief in Europa. Slogan: ‘Dynamisch en snel als de 
bliksem’.

6. Is een vooraanstaand Nederlands producent van transformatoren, gelijk-
spanningsvoedingen en ventilatorregelingen. In 1946 opgericht, heeft 25 
medewerkers. De producten worden afgezet in een breed scala aan toepas-
singen, zoals meet-, regel- en voedingsapparatuur, machine- en apparaten-
bouw, en elektronmedische installaties. Slogan: ‘Continue marktverbre-
ding’.

7. Produceert hoogwaardige fotografische apparatuur voor de professionele 
markt, accessoires en ondersteunende producten voor video-opnames. In 
1947 gestart, is het bedrijf in 1963 onder een andere naam verder gegaan. 
Het levert wereldwijd en is onderdeel van een grotere groep. Er werken 
15 mensen. Slogan: ‘Iedereen heeft twee handen om doosjes in te pakken 
bij grote drukte’ en ‘Innovatie staat voorop’.

8. Gestart in 1970 als producent van verpakkingsmachines, is het bedrijf 
inmiddels eigendom van een vanuit Azië opererende groep. De naam is 
gewijzigd en men concentreert zich nu op productielijnen voor de farma-
ceutische industrie. Bij de vestiging werken 102 mensen. Slogan: ‘Innove-
ren binnen een multinational’.

9. Gespecialiseerd in plaatwerk voor industriële sectoren. Opgericht in 1962 
en heeft nu ruim 100 medewerkers. Richt zich voornamelijk op West-
Europa en ontwikkelt zich steeds meer als dienstverlenende toeleverancier 
in de supply chain. Slogan: ‘Een luisterend oor is het allerbelangrijkste’.
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10. Is actief als dealer in Flevoland met vestigingen in Almere, Biddinghuizen 
en Lelystad. Het bedrijf is in 1963 gestart vanuit een eerder bedrijf van 
de oprichter met het beslaan van paarden, het smeden van landbouwwerk-
tuigen en trekkers. Het bedrijf heeft nu ruim 80 medewerkers. Slogan: 
‘Drive van medewerkers, klant centraal’.

11. Opgericht in 1966 en produceert industriële en technische borstels voor 
alle takken van industrie. Er werken 190 mensen met productievestigingen 
in Engeland en Frankrijk. De producten worden wereldwijd geleverd. 
Slogan: ‘Iedereen is bij innovatie betrokken’.

12. Het bedrijf wint laagveen en levert dat aan bedrijven in de tuinbouw en 
aan boomkwekerijen. Marktgebied is vooral Nederland. Het bedrijf is 
opgericht in 1946 en leverde toen veenturf voor verbranding. Er werken 
3 mensen. Slogan: ‘Als je aan het oude zou vasthouden kwamen we niet 
meer aan de bak’.

13. Is een specialist voor het aanbrengen van coatings op een breed scala aan 
voornamelijk aluminiumproducten. Het bedrijf is opgericht in 1977 en telt 
nu 190 medewerkers. Klanten zijn in het algemeen technologisch hoog-
waardige bedrijven over de hele wereld. Slogan: ‘Anders is altijd beter’.

14. Ontstond in 1982 en produceert vlechtsels en weefsels van technische 
vezels, zoals aramide, koolstof, polyester, dyneema en andere materialen. 
Deze vinden hun toepassing in auto’s, boten, sportartikelen en vele andere 
sectoren. Na een levensloop als onderdeel van andere bedrijven is het 
bedrijf sedert 1997 onafhankelijk. Er werken 18 medewerkers. Slogan: 
‘Innoveren is een must’.

15. Maakt producten met vertandingen, vooral toegepast in machineonder-
delen voor sectoren als voedingsmiddelenindustrie, textielindustrie, hijs-
kranen en tuinbouw. Gestart in 1977 en heeft nu 50 medewerkers. De 
producten vinden vooral hun weg naar afnemers in West-Europa, die hun 
machines weer wereldwijd afzetten. Slogan: ‘Het is net Europacup voet-
bal: trainen, trainen en nog eens trainen’.
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