
Private R&D-investeringen onder de loep

Succes vraagt om nauwere samenwerking
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Voorwoord

Innovatie is essentieel voor behoud van welvaart en economische voorspoed in Nederland. De industrie speelt hierin een centrale 
rol, maar verdient ondersteuning om deze rol succesvol te kunnen vervullen. ING is graag betrokken bij deze ondersteuning en bij 
initiatieven die partijen in de sector nader tot elkaar brengen. De Dutch Technology Week is zo’n initiatief waarbij ook oog is voor de 
toekomst, door actief jongeren aan te spreken en belangstelling voor de technologische industrie te vergroten.

Voor de Nederlandse technologische industrie is innovatie de enige overlevingsstrategie. In het in 2011 gepubliceerde rapport  
‘My Industry 2030: Nederland gaat het maken’ schetste ING een ambitieuze doelstelling: verdubbeling van de toegevoegde waarde 
van de maakindustrie. Eén van de uitdagingen hierbij is de kwaliteit van het Nederlandse R&D-programma. Dit nieuwe rapport kijkt 
specifiek naar de private investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Het geeft een internationale vergelijking en schetst uitdagingen 
met betrekking tot innovatie in de keten. Samenwerking is het terugkerende sleutelbegrip.

ING kiest voor een sectorbenadering. Met een specialisatie naar de industrie, ook regionaal, staan wij dicht bij partijen in de sector.
Dit document is een initiatief van ING, maar kon niet worden geschreven zonder de samenwerking met bedrijven en instellingen uit de 
sector. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan interviews en bijzonder dank aan de partners rondom de Dutch Technology 
Week.

Ruud van Dusschoten
Directeur ING Grootbedrijf
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Samenvatting en conclusies - 1

Nederland vierde in Global Innovation Index, EU ziet Nederland als 
‘innovatievolger’
De Nederlandse innovatieprestatie wordt internationaal vrij hoog ingeschat. 
De meest recente Global Innovation Index plaatst Nederland op plek 4 tegen 
positie 6 het jaar ervoor (van positie gewisseld met Finland). De Europese Unie 
ziet Nederland echter als één van de (betere) volgers op het vlak van innovatie. 
Leiders zijn Zweden, Finland, Duitsland en Denemarken. Het achterblijven van 
Nederland wordt vooral toegeschreven aan het relatief beperkte economische 
effect van innovatie en de bedrijfsinvesteringen in R&D. Voor de komende jaren 
wordt wel een stijging verwacht van deze bedrijfsinvesteringen, zeker vanuit 
de technologische industrie. Een recente enquête van ING en VNU onder ruim 
300 bedrijven geeft aan dat R&D één van de investeringsprioriteiten is voor de 
komende jaren. Van de OEM-ers geeft zelfs bijna 60% aan de komende jaren 
extra in R&D te willen investeren.

Lage positie Nederland op private R&D-uitgaven vraagt om 
nuancering
Private R&D-investeringen worden voor het merendeel gedaan door de 
industrie (circa 60%). De elektrotechnische industrie, machinebouw en 
chemie spenderen in absolute zin het meest. Als percentage van de economie 
bedragen de bedrijfsinvesteringen 1,13%, waarmee Nederland in de 
middenmoot (plek 18 OECD) terug te vinden is. Toch kan gesteld worden 
dat Nederland in bepaalde branches wel degelijk leidend is als het gaat om 
R&D-inspanningen. Vooral de elektrotechnische industrie en in mindere mate 
de farmacie en machinebouw zijn zeer R&D-intensief in Nederland, maar het 
zijn internationaal gezien kleine sectoren. Wanneer hiermee rekening wordt 
gehouden zou Nederland op plek 10 komen van de OECD-ranglijst.

Private R&D-inspanningen tonen ander beeld wanneer 
sectorstructuur in ogenschouw wordt genomen

Top-3 en NL  Top-3 en NL na ‘correctie’ 
volgens OECD voor sectorstructuur

 1. Israel 1. Finland
 2. Zuid-Korea 2.  Israel
 3. Finland 3.  Denemarken
 18. Nederland 10.  Nederland

EU: Nederland blijft achter in innovatiewedloop
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Samenvatting en conclusies - 2

Technische mogelijkheden en mondiale concurrentie leggen lat 
hoger; nauwere samenwerking noodzakelijk
De industrie heeft te maken met grote mondiale concurrentie, met toenemende 
technische complexiteit en mede daardoor met een steeds kortere time-to-
market en kortere productlevenscycli. Voor OEM-ers betekent dit dat er meer 
gevraagd wordt van hun productinnovatie. Dit werkt door in de keten: ook voor 
toeleveranciers worden de eisen en verwachtingen voor wat betreft proactieve 
productontwikkeling hoger. Productinnovatie kan niet langer het domein van 
alleen de OEM-ers zijn.

Innovatie op basis van samenwerking vraagt om andere 
competenties
Een hechtere vorm van ketensamenwerking, zowel horizontaal als verticaal 
in de keten (en in toenemende mate ook tussen sectoren), vraagt om een 
andere werkwijze van bedrijven. Verantwoordelijkheden worden meer 
gedeeld, toeleveranciers zijn eerder in het ontwikkelproces betrokken en de 
samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Vanzelfsprekend 
vormen goede contractuele afspraken, over onder meer risicoverdeling, 
beloningen en IP-rechten, de basis.

Kapitaalverschaffer nadrukkelijker betrokken om succeskans 
innovatie te vergroten
Ruim 80% van de gestarte technologische innovaties* komt niet door de 
zogeheten ‘valley of death’*. Deze valley of death is de periode waarin een 
bedrijf of nieuwe technologie (nog) niet winstgevend is. Er is in eerste instantie 
kapitaal nodig voor (technisch) onderzoek en in een fase daarna ook nog voor 
zaken als opschalen productie, marketing en disitributie. Dit blijft onlosmakelijk 
verbonden met technologische innovatie. Er zijn echter grijze gebieden als 
het gaat om financiering waar partijen betrokken bij innovatie-ondersteuning 
(de ‘driehoek’ bedrijven, kennisinstellingen, overheden + kapitaalverschaffers) 
gezamenlijk meer kunnen bereiken. Nauwere samenwerking leidt tot 
bundeling en deling van kennis van verschillende disciplines, zoals technische 
kennis, marketing en financiering. Vanuit het perspectief van banken betekent 
betrokkenheid in een vroeg stadium meer inzicht in risico’s en competenties én 
het creëren van vertrouwen. Van financiering kan dan eerder sprake zijn.
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Inleiding

De Nederlandse maakindustrie is een sterke sector met duidelijke groeipotentie. Deze groei realiseren is echter niet eenvoudig. In 
het ING-rapport ‘My Industry 2030: Nederland gaat het maken’ uit 2011 zijn de vier belangrijkste uitdagingen geformuleerd, en die 
staan nog altijd overeind: het aantrekken en behouden van top personeel, investeringen in en rendement op R&D, flexibilisering van de 
bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van grondstoffen. Dit rapport, uitgebracht ter gelegenheid van de 3e Dutch Technology Week, 
gaat dieper in op het thema R&D (Research & Development) / innovatie en bestaat uit twee hoofdstukken. De nadruk ligt hierbij op 
de private investeringen in research & development. De overheidsinvesteringen in R&D, voortvloeiend uit een hoofdzakelijk generiek 
ondersteunend beleid, worden in deze analyse buiten beschouwing gelaten.

Het 1e hoofdstuk van dit rapport bekijkt de positie van Nederland in de internationale innovatieranglijsten en zoomt in op het aspect 
private investeringen. Deze worden naar sector en in internationaal perspectief beschouwd. In de vaak aangehaalde R&D-ranglijsten 
van de OECD staat Nederland als het gaat om private R&D-uitgaven in de middenmoot. Toch is enige nuance bij deze cijfers op zijn 
plaats. Ten slotte wordt gekeken naar de investeringsplannen t.a.v. R&D van bedrijven in drie Nederlandse regio’s.

Hoofdstuk 2 bekijkt het thema meer op bedrijfsniveau. Waar in de keten vindt welk type innovatie plaats? En hoe verandert dit onder 
druk van concurrentie en toenemende technische complexiteit? Ook het thema ‘kapitaal’ krijgt in dit hoofdstuk aandacht.
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1. Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

   Innovatie: rankings plaatsen Nederland vrij hoog

  Nederlandse positie binnen EU nader bekeken

  Industrie goed voor bijna 60% van de private R&D-uitgaven

  Elektrotechniek en farmaceutische industrie meest 
   R&D-intensief

  Nederland in R&D-middenmoot

  Rekening houdend met sectorstructuur zijn de private 
     R&D-uitgaven in Nederland niet zo laag

 Innovatie duidelijk op investeringsagenda Nederlandse industrie
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Innovatie: rankings plaatsen Nederland vrij hoog

Nederland vierde in Global Innovation Index
Innovatie is een veelbesproken onderwerp binnen bestuurskamers, zowel 
in het bedrijfsleven als bij overheden. Mede daarom bestaan er allerlei 
ranglijsten van diverse instituten om de positie van landen in de innovatiestrijd 
vast te stellen. De lijsten zijn gebaseerd op een veelheid aan (verschillende) 
indicatoren. Een uitgebreide lijst is de Global Innovation Index. In de 
2013-index neemt Nederland een 4e positie in, achter Zwitserland, Zweden, 
het VK en voor de Verenigde Staten. Nederland scoort hoog op het gebied van 
fundamentele factoren zoals de kwaliteit van instituties en infrastructuur.

Hoewel er altijd zaken af te dingen zijn op dergelijke lijstjes (Nederland 
scoort bijvoorbeeld een 1 positie als het gaat om de indicator royalties/fees, 
wat echter ook fiscaal gedreven is), geeft het aan dat Nederland zeker niet 
slecht presteert. Daarnaast worden deze lijsten internationaal bekeken, door 
bedrijven en overheden, en draagt een goede score alleen maar bij aan de 
uitstraling van Nederland als land om in te investeren en innoveren.

EU ziet Nederland als innovatievolger
De Europese Unie maakt jaarlijks de balans op als het gaat om innovatie 
in de lidstaten. Nederland is al jaren een innovatievolger. Innovatieleiders 
zijn Zweden, Denemarken, Duitsland en Finland. Luxemburg is Nederland 
gepasseerd en de hoogste genoteerde innovatievolger. Ten opzichte van 
belangrijke niet-EU landen wordt de EU lager ingeschat. Zwitserland, 
Zuid-Korea, de VS en Japan hebben een beter innovatieklimaat, hoewel de 
verschillen in de loop der jaren wat zijn afgenomen.

Global Innovation Index 2013, Top-10

 1. Zwitserland
 2. Zweden
 3. Verenigd Koninkrijk
 4. Nederland
 5. Verenigde Staten
 6. Finland
 7. Hongkong
 8. Singapore
 9. Denemarken
 10. Ierland
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Nederlandse positie binnen EU nader bekeken

Een effectief innovatieklimaat
Binnen de EU neemt Nederland dus een zesde positie in als het gaat om de 
innovatieprestatie. Aspecten die deze prestatie bepalen, worden ingedeeld in 
drie categorieën:
• drivers van innovatie aan aanbodkant (human capital, kennisinfrastructuur, 

financiering en ondersteuning);
• bedrijfsactiviteiten (R&D-uitgaven, ondernemerschap, IP);
• output (o.a. aantal bedrijven dat feitelijk innoveert en de economische 

impact).

Op diverse punten doet Nederland niet mee in de top. Op onder meer het 
arbeidsaanbod (aantal afgestudeerden) en de economische output op het 
gebied van innovatie (o.a. aandeel innovaties in totale verkopen) scoort 
Nederland nog niet goed. 

Een derde aspect zijn de bedrijfsinvesteringen, waar Nederland buiten de top-
10 valt in de ranglijst van de Europese Commissie. Dit eerste hoofdstuk legt de 
Nederlandse positie als het gaat om de bedrijfsinvesteringen verder onder de 
loep.

Positie Nederland op diverse R&D-indicatoren

EU Top-3  
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Industrie goed voor bijna 60% van de private R&D-uitgaven

Uitgaven aan R&D toegenomen
Een veel beschouwde indicator voor de R&D-inspanning is de hoeveelheid 
geld die een land spendeert aan onderzoek & ontwikkeling. Volgens het CBS 
bedroegen de Nederlandse R&D-uitgaven in 2012 ruim € 12 miljard. Bijna 
117 duizend personen (FTE) werken in R&D-activiteiten. In 2011 lag dit getal 
nog iets boven de 117 duizend, maar waren de totale R&D-uitgaven wel lager. 
De bedrijven nemen hiervan 57% voor hun rekening, oftewel 1,22% van het 
BBP. Totaal bedragen de R&D-uitgaven 2,12% van het BBP (2012). De EU-
doelstelling, voor het eerst afgesproken in 2000, is 3%.

Industrie veruit grootste innovator
Qua uitgaven is de industriesector de drijvende kracht achter technologische 
innovatie in Nederland. Cijfers geven de industrie een aandeel van 58% met 
bijna € 4 miljard aan R&D-uitgaven*. Daarbinnen geven de elektrotechnische 
industrie (ruim € 1 miljard), machinebouw (ruim € 800 miljoen) en chemie 
(ruim een half miljard euro) het meest uit aan eigen onderzoek en ontwikkeling. 
De industrie kent door de aard van haar activiteiten (het ontwikkelen en 
produceren van goederen) in combinatie met mondiale concurrentie een grote 
druk om productvernieuwing te realiseren.

R&D-uitgaven Nederland, 2012 en 2011 R&D-uitgaven per sector, aandeel in totaal, 2011*

• 12%, ruim € 800 miljoen euro gaven bedrijven uit aan fundamenteel onderzoek
• 37% (€ 2,6 miljard) werd gespendeerd aan toegepast onderzoek
• 51% (€3,5 miljard) is uitgegeven aan experimentele ontwikkeling: kennis opdoen uit 

praktijkervaring gericht op het produceren van nieuwe materialen, producten of in 
gebruik nemen van nieuwe processen of systemen. (alles cijfers 2011)
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Elektrotechniek en farmaceutische industrie meest R&D-intensief

Industriebranches ver boven ‘3%-norm’
Bepaalde sectoren binnen de economie investeringen relatief meer in R&D dan 
andere, gedreven door de internationale concurrentie en druk om met nieuwe 
producten te moeten komen. Dit zijn veelal branches binnen de industrie. De 
elektrotechnische industrie kent een R&D-intensiteit van 31%. Hierbij zijn de 
R&D-uitgaven afgezet tegen de toegevoegde waarde, vergelijkbaar met de 
door de EU geformuleerde ’3%-doelstelling’ (R&D-uitgaven zouden 3% van 
het BBP moeten bedragen). Het hoge percentage wordt gedreven door de 
aanwezigheid van grote spelers zoals Philips, NXP, FEI en Océ, die relatief veel 
R&D (t.o.v. de productie en toegevoegde waarde) in Nederland hebben. De 
farmaceutische industrie scoort ook hoog, hoewel de afbouw bij MSD in Oss 
het cijfer inmiddels neerwaarts zal hebben beïnvloed. Op de derde plaats staat 
de machinebouw met een R&D-percentage van 10%. De machinebouw (ASML, 
maar ook talrijke MKB-bedrijven) behoort tot de snelst groeiende sectoren 
van de Nederlandse economie, mede door de R&D-inspanningen, en heeft in 
tegenstelling tot elektrotechniek en farmacie, nog altijd relatief veel productie 
binnen Nederland.

R&D-intensiteit sectoren (R&D-uitgaven / toegevoegde waarde), 2011*
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Nederland in R&D-middenmoot

Op veel bekeken OECD-lijst blinkt Nederland niet uit
Ondanks de vrij hoge R&D-intensiteit van bepaalde industriebranches 
staat Nederland als het gaat om totale R&D-uitgaven internationaal in de 
middenmoot, op plek 17. Puur op het vlak van private uitgaven zelfs nog een 
plekje lager. De top-5 wordt gevormd door Israel, Korea, Finland, Japan en 
Zweden. 

Het is echter te gemakkelijk om te zeggen dat Nederlandse bedrijven dus 
te weinig uitgeven aan R&D. Op de vorige pagina werd al duidelijk dat in 
specifieke branches de uitgaven in Nederland relatief hoog zijn.

R&D-uitgaven als % van BBP, Top-30
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Rekening houdend met sectorstructuur zijn de private R&D-uitgaven in 
Nederland niet zo laag

Nederland op plek 10 wanneer rekening gehouden wordt met sectorstructuur
Internationale data over de R&D-intensiteit per sector (zoals op pagina 6) ontbreken. Om toch een 
inschatting te maken van de invloed van de sectorstructuur op het R&D-percentage is de R&D-intensiteit 
van de sectoren in Nederland gelegd op de sectorstructuur van de diverse landen. Van landen die een 
grote technologische of farmaceutische industrie hebben, mag verwacht worden dat de R&D-intensiteit 
hoger ligt, vanwege de aard van deze industrietakken. In de tabel rechts staat het werkelijke private 
R&D-percentage en het percentage dat er voor een land uit zou moeten komen als de sectoren in dat 
land dezelfde R&D-inspanning zouden leveren als de sectoren in Nederland. Zo heeft bijvoorbeeld 
Korea feitelijk een hoog R&D-percentage (3,09%), maar gezien de enorme omvang van met name de 
technologische industrie zou een hoger percentage (4,35%) verwacht kunnen worden.

Oost-Europese landen blijven bijvoorbeeld achter omdat er daar wel veel technologische industrie is, maar 
deze vooral een toeleverende rol hebben met weinig R&D. Een ander voorbeeld is Ierland, waar een grote 
farmaceutische industrie is. Kennelijk is de R&D-intensiteit daar echter beperkt en betreft het voornamelijk 
productie. Lettend op deze sectorstructuur zou Nederland opschuiven naar plaats 10. Wel is het zo dat 
landen die groot zijn in de ‘volumeproducten’, zoals Japan, Korea en Duitsland schaalvoordelen hebben wat 
een lager percentage rechtvaardigt. Nederland moet het vooral hebben van nichemarkten, dit vraagt echter 
voor elke nichemarkt om de nodige R&D-investeringen en dus wellicht een hoger percentage. Hoe dan 
ook geeft de correctie voor de sectorstructuur van een land een nuancering van de klassieke gedachte dat 
ieder land een vast percentage aan R&D zou moeten uitgeven.

 Werkelijk R&D-
percentage (privaat)

R&D-percentage wanneer de sectorale inspanning 
gelijk is aan die van de sectoren in Nederland

Verschil

FIN 2,66 1,96 0,70
ISR 3,51 2,82 0,69
DNK 2,09 1,64 0,45
AUS 1,27 0,84 0,43
USA 1,89 1,59 0,30
FRA 1,42 1,13 0,29
SWE 2,34 2,09 0,25
LUX 0,98 0,83 0,15
BEL 1,37 1,36 0,01
NLD 1,13 1,13 0,00
GBR 1,09 1,19 -0,10
NOR 0,86 0,97 -0,11
AUT 1,87 1,99 -0,12
JPN 2,61 2,74 -0,13
CAN 0,89 1,03 -0,14
EST 1,52 1,73 -0,21
DEU 1,94 2,26 -0,32
PRT 0,69 1,03 -0,34
SVN 1,83 2,17 -0,34
ESP 0,70 1,14 -0,44
ITA 0,68 1,30 -0,62
CHE 2,11 2,76 -0,65
NZL 0,59 1,33 -0,74
ZAF 0,46 1,23 -0,77
CHL 0,16 1,03 -0,87
RUS 0,67 1,63 -0,96
TUR 0,37 1,58 -1,21
MEX 0,17 1,38 -1,21
KOR 3,09 4,35 -1,26
POL 0,23 2,00 -1,77
CZE 1,12 2,96 -1,84
SVK 0,25 2,13 -1,88
CHN 1,40 3,28 -1,88
IRL 1,17 3,37 -2,20
HUN 0,75 3,19 -2,44

* De tabel geeft het werkelijke private R&D-percentage van een land weer 
(bron: OECD) en welk R&D-percentage het land zou hebben, indien de 
sectoren in dat land dezelfde R&D-inspanning leveren als de sectoren in 
Nederland (zie pagina 12). Een ‘rood’ land impliceert dat Nederland een 
hogere private R&D-inspanning levert dan dat land. Hierbij wordt dus 
rekening gehouden met de sectorstructuur.

Private R&D-uitgaven als % van BBP, werkelijk en ‘gecorrigeerd’ 
voor sectorstructuur*
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1 Nederlandse R&D-inspanning in internationaal perspectief

Innovatie duidelijk op investeringsagenda Nederlandse industrie

Bedrijven zien belang R&D en willen extra investeren
Er zijn hoopgevende signalen dat de private uitgaven aan R&D, zeker vanuit de 
maakindustrie, de komende jaren verder zullen toenemen. Eind 2013 zijn ruim 
300 bedrijven in de maakindustrie gevraagd naar hun investeringsplannen. 
Na sales (46%) wordt R&D (37%) het meest genoemd als investeringsprioriteit 
voor de komende jaren. Wanneer we dit regionaal bekijken, komen deze 
categorieën overal naar voren (zie kaart). Van de OEM-ers geeft (landelijk) zelfs 
bijna 60% aan meer in R&D te willen investeren in de komende jaren.

Innovatieproces verandert
Verhoogde R&D-inspanningen zijn nodig, maar niet voldoende om het R&D-
rendement te verhogen en zo internationaal concurrerend te blijven. Het 
proces van innovatie verandert en vraagt om intensievere samenwerking tussen 
partijen in de keten. Dit is des te meer nodig omdat Nederland het vooral 
moet hebben van leidende niche-spelers, maar dit vraagt ook om relatief hoge 
R&D-investeringen. Het ‘volumevoordeel’ van landen als Duitsland, Japan en 
Korea is hier duidelijk minder. Samenwerking tussen (toeleverende) partijen 
uit verschillende disciplines kan technologische innovatie naar een hoger plan 
tillen. Nederland heeft de potentie om hierin voorop te lopen, onder meer door 
de hoge mate van automatisering en relatief open cultuur van samenwerking. 
Dit kan ook het internationale succes van de Nederlandse industrie vergroten.

% bedrijven uit de maakindustrie dat komende jaren extra wil 
investeren in…

West-Nederland:
1. Sales: 48%
2. R&D: 40%
3. Machines: 36%

Noordoost-Nederland:
1. Sales: 45%
2. Machines: 40%
3. R&D: 35%

Zuidoost-Nederland:
1. Sales: 44%
2. R&D: 38%
3. Machines: 35%
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2 Innovatie in de keten

Productinnovatie niet langer alleen domein van OEMs

Zwaartepunt productinnovatie bij OEM-er, maar steeds grotere rol 
gevraagd van toeleverancier
Het zwaartepunt van productinnovatie ligt bij de eindfabrikanten. OEM-ers 
leggen zich in groeiende mate toe op productontwikkeling en marketing of 
verkoop en besteden tussenliggende processen uit. De automotive-sector 
is hier het eerst mee begonnen en het verst in. Kijken we naar Nederlandse 
machine- of systeembouwers dan schuiven deze bedrijven nog altijd op 
richting hun eindklant. Van (eerstelijns) toeleveranciers wordt een prominentere 
rol verwacht in de productontwikkeling. De eisen gesteld aan toeleveranciers 
worden daarmee hoger en vragen om investeringen. In sommige gevallen 
helpt de OEM-er hiermee (unieke toeleveranciers zullen dit (kunnen) eisen), 
maar ook van de toeleveranciers zullen meer investeringen worden gevraagd.

Machinefabriek Boessenkool, 
Almelo
Machinefabriek Boessenkool is een 
MKB-familiebedrijf dat een divers 
palet aan producten fabriceert. Terugkerende kenmerken van deze 
producten zijn: groot, nauwkeurig, complex en met de nodige laswerk 
en verspaning. Boessenkool produceert onder meer de grote hardware 
voor MRI-scanners, delen voor olieplatforms en behuizingen voor 
gasturbines. Ook wanneer het om innovatie gaat dan moet de uitdaging 
liggen in nauwkeurigheid en complexiteit. Juist hierdoor vindt innovatie 
in toenemende mate plaats in samenwerking met andere partijen. Met 
ASTRON en Sumipro ontwikkelt Boessenkool bijvoorbeeld een optisch 
meetinstrument. Dit product kan 3D producten optisch nameten op 
de productiemachine, zonder het product uit te spannen, binnen een 
extreem hoge nauwkeurigheid. Op het gebied van supermagneten is er 
samenwerking met onder meer de Radboud Universiteit.

Naast de juiste partners, is het juiste personeel nodig om nieuwe producten 
succesvol te kunnen maken. Om het uiterste uit haar mensen te halen 
is ‘sociale innovatie’ voor Boessenkool ook een belangrijke vorm van 
innovatie. Transparantie naar werknemers over bedrijfsontwikkelingen, 
meedelen in de winst en ruimte voor werknemers om fouten te maken bij 
het proberen van iets nieuws, zijn cruciale elementen om als innovatief 
bedrijf succesvol te zijn.
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Toenemende technische complexiteit én mogelijkheden vragen meer van 
toeleverend netwerk

Uitdagingen dwingen toeleveranciers tot nauwere samenwerking in 
productontwikkeling
De industrie heeft te maken met grote mondiale concurrentie, met toenemende 
technische complexiteit en mogelijkheden en mede daardoor een steeds 
kortere time-to-market en kortere productlevenscycli. Voor OEM-ers, zeker in 
de hoogtechnologische sfeer (en daar bevinden zich uiteindelijk de meeste 
OEM-ers binnen de Nederlandse maakindustrie) betekent dit dat er meer 
gevraagd wordt van hun productinnovatie. Dit werkt door in de keten: ook voor 
toeleveranciers worden de eisen en verwachtingen voor wat betreft proactieve 
productontwikkeling hoger. 

Innovatie multidisciplinair
Hierbij komt dat innovaties steeds vaker gebaseerd zijn op een combinatie 
van technologieën, bijvoorbeeld op het vlak van software en mechatronica, 
optische technologie en/of sensortechnologie. Dit vraagt om meer 
samenwerking tussen gespecialiseerde partijen, eventueel in wisselende 
samenstelling, die samen innovatiestappen maken en kunnen voldoen aan de 
hogere eisen van (verschillende) OEM-ers.

Meer samenwerking tussen toeleveranciers met verschillende eindfabrikanten
 

Een uitleg voor het maken van de gra�eken
staat op laag 2

Toeleverancier 
/ specialist 1 

Toeleverancier 
/ specialist 2 

Toeleverancier 
/ specialist 3 

Toeleverancier 
/ specialist 4 

Toeleverancier 
/ specialist etc.. 

Toeleveranciers met diverse specialismen werken nauwer samen in de productontwikkeling 

OEM 1 OEM 2 OEM 3 

Toeleverancier 
/ specialist 1 

Toeleverancier 
/ specialist 2 

Toeleverancier 
/ specialist 3 

Toeleverancier 
/ specialist 4 

Toeleverancier 
/ specialist etc.. 

Toeleveranciers met diverse specialismen werken nauwer samen in de productontwikkeling 

OEM 1 OEM 2 OEM 3 
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Samenwerking met OEM-er en tussen toeleveranciers betekent een andere werkwijze op meerdere terreinen* 

 Iedereen voor zich Innovatie door samenwerking

Verantwoordelijkheid Beperkt (bv. alleen uitvoeren productie volgens specificatie) Uitgebreider (bv. ook kenniscreatie, product lifecycle  
  management, etc.)

OEM werkt samen met: Groot aantal verschillende leveranciers Kleiner aantal sleutelleveranciers

Betrokkenheid Laat in het proces Vroeg en diepgaand

Transparantie Beperkte kennisdeling Uitgebreide kennisdeling

IP Bij OEM-er Kansen voor toeleveranciers om IP op te bouwen door  
  specialisatie op bepaald terrein

Risico en beloning Hoofdzakelijk bij OEM-er Delen van risico’s en winst

Werkhouding (Af)wachtend op opdracht Proactief en in partnerschap

Proactiviteit, transparantie, betrokkenheid en vertrouwen 
sleutelbegrippen
Deze hechtere vorm van ketensamenwerking, zowel horizontaal als verticaal in 
de keten (en in toenemende mate ook tussen sectoren), vraagt om een andere 
werkwijze van bedrijven. Onderstaande tabel geeft een overzicht voor deze 
verandering op het aantal onderwerpen. Verantwoordelijkheden worden meer 

gedeeld, toeleveranciers zijn eerder in het ontwikkelproces betrokken en de 
samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. Vanzelfsprekend 
vormen goede afspraken, over onder meer risicoverdeling, beloningen en IP-
rechten, de basis.

2 Innovatie in de keten

Innovatie op basis van samenwerking vraagt om andere competenties
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2 Innovatie in de keten

Clustervorming creëert nieuwe bedrijvigheid

PhenomWorld
PhenomWorld is een bedrijf 
dat elektronenmicroscopen 
ontwikkelt en oorspronkelijk 
onderdeel was van FEI. Nauwe 
samenwerking tussen high-
tech toeleveranciers Sioux 
en NTS-Group en FEI hebben geleid tot een zelfstandige onderneming, 
gestart in 2009. Het product wordt verkocht in ongeveer 45 landen aan 
onderwijsinstellingen en de industrie, voor R&D en kwaliteitscontrole. 
Spectaculaire groei is bereikt in onder meer China en Japan.
PhenomWorld is een karakteristiek voorbeeld van samenwerking die 
Brainport Industries als coöperatie van 85 toeleveranciers nastreeft. Het 
kop-staart bedrijf kent 25 medewerkers. Ontwikkeling wordt inmiddels 
uitgevoerd in nauwe samenwerking met toeleveranciers (die hieraan omzet 
ontlenen met commerciële uurtarieven), terwijl productie wordt uitgevoerd 
door deze zelfde toeleveranciers, waaronder NTS (o.a. mechanica) en Sioux 
(software en elektronica). Het werkkapitaal voor groei, nodig in de supply 
chain, wordt op deze wijze door de leveranciers opgebracht. Na facturering 
van de geproduceerde apparaten worden de leveranciers betaald. Het 
daartoe benodigde kapitaal wordt via factoring voorgeschoten.
De samenwerking was oorspronkelijk innovatief op het gebied van 
financiering waarbij Sioux en NTS middels een mix van eigen vermogen 
en in-kind investeringen (o.a. machine-uren en manuren), omgezet 
in leningen, Phenom-World financierden. De lening is inclusief winst 
terugbetaald op basis van verkochte aantallen. PhenomWorld kan intussen 
zijn eigen groei financieren.

InnovatieCluster Drachten
In Noord-Nederland hebben zes 
bedrijven uit de high-tech industrie 
in en rond Drachten in 2012 het 
InnovatieCluster Drachten (ICD) 
opgericht, mede ondersteund door de provincie en gemeente. Het initiatief 
heeft als doel de regio op de kaart te zetten als innovatief, technologisch en 
kennisintensief. Inmiddels is het aantal deelnemende bedrijven gegroeid tot 
negen, te weten Neopost Technologies, BD Kiestra, Variass, Irmato, Norma-IMS, 
SMST, Whisper Power, Philips CL Drachten en Delta Instruments. Gezamenlijk 
bestaat het ICD uit circa 3000 medewerkers, waarvan 900 FTE werkzaam in de 
productontwikkeling. De R&D-investeringen bedragen ruim € 100 miljoen.
Binnenkort zullen waarschijnlijk enkele nieuwe bedrijven toetreden; het 
Innovatiecluster dient als opmaat voor een Noordelijk hightech ecosysteem. 
Eén van de speerpunten van de samenwerking is kennisdeling, via onder 
meer gezamenlijke projecten met medewerkers vanuit diverse bedrijven en 
diverse disciplines.



21* Zie verder het rapport‘Smart Industry’ van FME-CWM, TNO, MinEZ, KvK, VNO-NCW, april 2014

2 Innovatie in de keten

Nieuwe technologieën gaan efficiency verder vergroten

Verder terug in de keten meer oog voor procesinnovatie
Bedrijven die verder af staan van de eindfabrikant(en) richten zich meer op 
innovatie in het proces. Voor wat betreft het product leunt men vaker op de 
R&D-inspanningen van afnemers en produceert op opgegeven specificaties. 
Meer waarde is toe te voegen door een meer proactieve rol als het gaat om 
productontwikkeling, die moet passen bij de strategie en ambitie van een 
bedrijf.

Procesinnovatie via reguliere investeringen
Procesinnovatie hoeft niet direct veel geld te kosten, in ieder geval niet voor 
onderzoek. In principe gaat het om reguliere investeringen, maar in de 
nieuwste machines, software en tooling om efficiënter en met de hoogste 
kwaliteit te produceren. Het is van belang om als ondernemer zeer goed op de 
hoogte te zijn van de nieuwste technologieën op het betreffende vakgebied. 
Dit vraagt vooral om een investering van tijd in beursbezoeken, net- en 
samenwerken en bijhouden van vakliteratuur.

Nieuwe technologieën kunnen nog veel teweeg brengen
Kijkend naar het productieproces binnen de maakindustrie dan zijn de 
afgelopen jaren door veel bedrijven stappen gemaakt op het vlak van LEAN 
manufacturing. Hiermee zijn productieprocessen verder geautomatiseerd 
en geperfectioneerd. Desondanks bestaan er goede mogelijkheden het 
productieproces nog intelligenter in te richten. Door gebruik van sensoren, 
algoritme en modelling van grote hoeveelheden data, worden de eerste 
stappen genomen om machines zelflerend en zelfsturend te maken. Naast de 
hardware zal dus ook de software component in productie daarmee nog verder 
stijgen*. Totdat diverse machines geheel zelfstandig kunnen opereren, maakt 
deze technologie het voor de operator eenvoudiger om sneller en directer met 
fabrieksonderdelen te communiceren. De belangrijkste uitdaging de komende 
jaren is dat partijen binnen de keten bereid zijn deze data met elkaar te delen 
en communicatie binnen de keten verder wordt geautomatiseerd.

Voorbeeld keten in de maakindustrie en zwaartepunt in innovatie

OEM-er Auto
Fabrikant: BMW
Afnemer: consument

System integrator 

Sub-assemblage 

Componenten 

Product-
innovatie 

Proces-
innovatie 

Compleet cabriodak systeem
Fabrikant: Edscha
Afnemer: BMW

Hydraulisch systeem
Fabrikant: Power-Packer
Afnemer: Edscha

Metaalbewerking
Fabrikant: Brinks Metaal 
Afnemer: Power-Packer
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Wie investeert?

“Valley of death” onlosmakelijk verbonden met technologische 
innovatie
Het ontwikkelen van nieuwe technologieen vraagt om investeringen. Bij een 
nauwere samenwerking in de keten zullen afspraken gemaakt moeten worden 
op allerlei terreinen (IP, risicoverdeling, etc) waaronder ook de benodigde 
investering. Hiermee raken we een heikel punt binnen technologische 
innovaties. Ruim 80% van de gestarte technologische innovaties komt niet door 
de zogeheten ‘valley of death’*. Deze valley of death is de periode waarin een 
bedrijf of nieuwe technologie (nog) niet winstgevend is en er dus meer geld 
nodig is voor product- en marktontwikkeling dan dat het product aan omzet 
genereert. 

Ondersteuning nodig bij innovatieve projecten
Voordat een product (grootschalig) verkocht kan worden, zijn er diverse lastige 
fasen waar een onderneming door heen moet. Niet alleen het onderzoek en 
de verdere technologie-ontwikkeling, maar ook de marketing, distributie en 
praktische zaken rondom bijvoorbeeld financiering vragen om kapitaal en 
expertise en dus ondersteuning / partners. Zeker angel investors kunnen niet 
alleen financieel een belangrijke bijdrage leveren, maar ook via hun expertise 
over ondernemerschap en het naar de markt brengen van innovaties. Dit geldt 
ook voor spin-outs van OEM-ers: nog enige begeleiding vanuit de OEM-er met 
distributie of het zijn of vinden van een launching customer zorgen voor een 
aanzienlijk hogere slagingskans bij het nieuwe bedrijf.

Zowel technologische fase als commerciële fase creëert kapitaalbehoefte in het innovatietraject

R&D Prototype Doorontwikkeling 
prototypes

Commercialiseren 
(marketing, 

distributie, etc)

Groei

Venture capital Private equity

Bancaire financiering

“Technologische” 
valley of death

“Commerciële”
valley of death
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Van driehoeks- naar vierhoekssamenwerking

In de eerste fase van ontwikkeling zijn eigen middelen nodig of worden, zeker 
bij startende ondernemers, middelen van vrienden en familie ontvangen. Ook 
crowdfunding kan een middel zijn om kapitaal op te halen. Daarnaast zijn er 
in sommige gevallen subsidies beschikbaar, waarbij groei vanuit Nederlands 
perspectief zit in de EU-gelden vanuit het 8e kaderprogramma (zie box). 
Ten slotte zijn er ook mogelijkheden voor niet-financiële ondersteuning, 
bijvoorbeeld het gebruik van (laboratorium)ruimte op universiteiten of 
onderzoeksinstellingen.

Angel investors komen over het algemeen in een latere fase om de hoek 
kijken. Er is nog sprake van negatieve cashflow. De visie en het karakter van 
een ondernemer zijn doorslaggevende factoren om angel investors over de 
streep te trekken. Banken kunnen hierin een rol spelen door nadrukkelijker hun 
netwerk in te zetten om deze investeerders te koppelen aan innovatieprojecten. 
Wanneer de fase van prototype ontwikkeling en productie wordt bereikt, zal 
er meer kapitaal nodig zijn. Processen als testing, distributie en sales vragen 
om voorbereidende investeringen. Hier komt doorgaans venture capital om de 
hoek kijken, de fase daarna bijvoorbeeld private equity en/of banken.

Er zijn echter grijze gebieden waar partijen betrokken bij innovatie-
ondersteuning gezamenlijk meer kunnen bereiken. Op deze manier komt 
kennis van verschillende disciplines dichter bij elkaar. Vanuit het perspectief 
van banken betekent betrokkenheid in een vroeg stadium meer inzicht in 
risico’s en competenties én het creëren van vertrouwen. Van financiering 
kan dan eerder sprake zijn. De oorspronkelijke driehoekssamenwerking 
(bedrijven, kennisinstellingen, overheden) zal zich verder moeten 
transformeren richting een vierhoekssamenwerking waarbij ook de pijler 
‘kapitaal’ nadrukkelijker aanwezig is.

Nederlandse bedrijven kunnen meer gebruik 
maken van Europese ondersteuning
Het 8e kaderprogramma (KP8, Horizon 2020) 
van de EU, dat loopt van 2014-2020, dient 
de kenniseconomie in Europa en innovatie 
in het bijzonder te stimuleren. Nederlandse bedrijven lijken de 
ondersteuningsmogelijkheden vanuit Brussel nog onvoldoende te 
benutten. Ten tijde van het 7e kaderprogramma hebben bedrijven 
die innovatieprojecten met overheidssteun hebben uitgevoerd deze 
steun vooral van landelijke of regionale overheden ontvangen. Het 
kaderprogramma is slechts voor een zeer klein deel (1 tot 7% van de 
bedrijven met overheidssteun, afhankelijk van de sector*) gebruikt voor 
innovatiestimulering.

Miljarden beschikbaar voor innovatieve oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen
Horizon 2020 omvat een groot aantal subsidieprogramma’s onder meer 
op het terrein van klimaatverandering en duurzame energie, duurzaam 
transport en mobiliteit, voedselvoorziening en vergrijzing. Voor de 
komende jaren is hiervoor een budget van ruim € 30 miljard beschikbaar. 
Het Expertisecentrum internationaal Onderzoek en Innovatie (EiOI) 
bij de RVO ondersteunt bedrijven, kennisinstellingen en individuele 
onderzoekers bij het verkennen van de mogelijkheden in Horizon 2020. 
EiOI is het Nederlandse National Contact Point voor Horizon 2020, net  
zoals voor KP7.
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen 
enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd 
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten 
die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld 
door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is 
opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie 
van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen 
beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig 
financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte 
bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de 
publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist 
of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie 
accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige 
vorm van aankondiging. ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers 
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend 
uit het gebruik van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in 
deze publicatie. Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van 
toepassing op deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, 
mits de bron wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder 
toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De tekst is afgesloten op 9 mei 2014.




