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Geachte leden van de Staten en raden,

Bijgaand vindt u de meest recente ontwikkelingen vanuit het Den Haag
met betrekking tot industrie en innovatie. Zeker zou hier ook actiever
op gestuurd moeten worden vanuit uw huizen. Waar het gaat om een
totaalpakket. 

Gezien de taakstelling en onze Noordelijke topsectoren is er dus het
nodige mogelijk. Hoe wordt dit verder in uw beleid vorm gegeven en
welke rollen gaan het SNN, SER Noord-Nederland en de NOM spelen in
dit spectrum? Hoe laat u dit intern in uw eigen organisaties oppakken.
Hoe gaan de colleges hiermee aan de slag? 

Dit is voor uw functioneren belangrijke informatie als in Den Haag de
spelregels aan het veranderen zijn en wat de effecten zijn voor de eigen
economische en innovatie programma's?

Hoop dat u de bijlagen net zo leest als uw collega's in de Tweede
Kamer. 

Met vriendelijke groet,

Frank Menger
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Bijlage(n) 


1  


Geachte Voorzitter, 


 


Nederland behoort tot de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld. 


De basis hiervoor is een door de jaren heen consistente inzet van de overheid om 


innovatie te bevorderen. Die inzet is gebaseerd op drie pijlers:  


1) De eerste pijler is een aantrekkelijk generiek innovatiebeleid waar alle 


innovatieve bedrijven van kunnen profiteren. Zo heeft Nederland een fiscale 


tegemoetkoming voor R&D-uitgaven (WBSO) en een verlaagd tarief in de 


vennootschapsbelasting voor winst die voortvloeit uit R&D-activiteiten. 


2) De tweede pijler is het stimuleren van het aanbod van risicodragende 


financiering voor innovatieve bedrijven en projecten, onder andere via de 


Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative.  


3) De derde pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen 


bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak). 


Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast hun publieke taken – 


gestimuleerd een deel van de onderzoeksmiddelen in te zetten op thema’s die 


voor het bedrijfsleven relevant zijn en worden bedrijven gestimuleerd te 


investeren in publiek onderzoek. Publiek-private samenwerking draagt 


hiermee ook bij aan een betere benutting en verspreiding van kennis.  


  


De inzet van de overheid heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit blijkt onder meer uit 


de gestage stijging op verschillende internationale ranglijsten en scoreboards op 


het gebied van concurrentiekracht en innovatie. 


 


Maar de wereld staat niet stil.  


 


In Nederland en overal ter wereld staan we voor enorme maatschappelijke 


uitdagingen en veranderen zowel nieuwe technologieën als de digitale revolutie 


ons leven ingrijpend. Dit vergt een nieuwe aanpak die niet de technologie en de 


gevestigde orde van vandaag als vertrekpunt neemt, maar die nadrukkelijk ook 


vernieuwers en uitdagers betrekt. De grote baanbrekende innovaties komen vaak 


niet alleen van de gevestigde partijen; er zijn ook nieuwe partijen nodig die het 


bestaande ecosysteem versterken. Denk aan de introductie van de digitale 


fotografie, aan de revolutie in het elektrisch rijden of aan de ingrijpende 


veranderingen in het betalingsverkeer. 
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In deze brief schetsen wij, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en 


Wetenschap (OCW), de hoofdlijnen van deze nieuwe aanpak van het 


topsectorenbeleid. Ook gaan we in op de bredere inzet voor toegepast onderzoek 


en innovatie en de wijze waarop we de middelen uit de enveloppe toegepast 


onderzoek en innovatie voor 2019 en verder willen inzetten. Voor de vernieuwing 


van het topsectorenbeleid leggen we, zoals in het regeerakkoord en in de brief 


van 26 februari1 is aangekondigd, de focus op de economische kansen van 


maatschappelijke uitdagingen en openen we de deur nadrukkelijk voor 


nieuwkomers.2 In de bijlage geven we invulling aan de motie Veldman waarin de 


regering wordt gevraagd in te gaan op de toekomstbestendigheid van het 


innovatie-instrumentarium, waaronder de balans tussen generiek en specifiek 


beleid, de motie Amhaouch waarin de regering wordt verzocht om te komen tot 


een strategie die aangeeft hoe inhoud kan worden gegeven aan de ambitie om 


2,5% van het bbp te investeren in R&D en de motie Tielen/Özdil waarin de 


regering wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het 


bedrijfsleven aan de investeringen in R&D kan worden vergroot.3 


 


Maatschappelijke uitdagingen en economische kansen: een 


missiegedreven aanpak 


We staan voor een aantal grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen 


waarvoor gerichte cross-sectorale inzet op het gebied van wetenschap, toegepast 


onderzoek en innovatie onontbeerlijk is. Het gaat daarbij om de thema’s 


energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en 


zorg; en veiligheid (waaronder cyber-, defensie- en waterveiligheid). Deze 


uitdagingen zijn ook potentiële aanjagers voor ons toekomstig verdienvermogen. 


Mondiale uitdagingen zijn immers ook mondiale markten. Denk aan de wereldwijd 


stijgende vraag naar hernieuwbare energie, naar voedsel dat duurzaam wordt 


geproduceerd, naar dienstverlening op het gebied van cybersecurity en naar 


producten en diensten voor betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg.  


 


Voor een succesvolle aanpak van de maatschappelijke uitdagingen zijn 


technologische doorbraken van groot belang. Sleuteltechnologieën zoals fotonica, 


ICT en kunstmatige intelligentie, nano-, quantum-, en biotechnologie zullen de 


manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend 


veranderen. Ook in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid worden 


maatschappelijke uitdagingen nog centraler gepositioneerd en wordt de essentiële 


rol van sleuteltechnologieën erkend. 


 


De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om 


een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom 


de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak.  


                                                


 
1 Kamerstuk 33 009, nr. 49. 
2 Dit is in lijn met de aanbevelingen in diverse adviezen en evaluaties. Zie AWTI ‘Balans van de Topsectoren’ 


(Kamerstuk 32637 nr. 151) en Tussenevaluatie TKI-toeslagregeling (Kamerstuk 32637 nr. 254), Evaluatie MIT 


(Kamerstuk 32637;33009 nr. 276) en Evaluatie Topsectorenaanpak (Kamerstuk 32637 nr. 289). Dit sluit ook dit 


aan bij de Motie Verhoeven-Vos die de regering verzoekt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen centraler 


te stellen in het Topsectorenbeleid en die is herbevestigd in de motie Moorlag/Van der Lee. 
3 Kamerstukken 33 009, nr. 57, 33 009, nr. 55 en 29 338, nr. 177. 
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Missiegedreven aanpak in Europees Onderzoeks- en Innovatiebeleid 


De Europese Commissie heeft recent haar voorstel voor het nieuwe 


onderzoeksprogramma Horizon Europe naar het Europees Parlement gestuurd. 


Het voorgestelde budget van € 94,1 miljard voor de periode 2021 – 2027 zou een 


substantiële verhoging betekenen ten opzichte van het budget van het huidige 


Horizon 2020 programma. De Commissie stelt voor om circa de helft hiervan in te 


zetten op projecten en samenwerking om ‘global challenges’ aan te pakken en de 


concurrentiekracht te versterken. Dit zal voor een deel plaatsvinden aan de hand 


van ‘moonshot’ missies. De missies zelf zullen richting 2021 worden gedefinieerd.  


 


De bedoeling is dat door het opstellen van concrete missies bedrijven, 


onderzoekers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan 


bijvoorbeeld het vinden van effectieve behandelingen voor Alzheimer of het 


ontwikkelen van CO2-neutrale scheepvaart. Met een missiegedreven 


innovatieaanpak sluit het kabinet dus goed aan bij de ontwikkelingen in het 


Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en de beschikbare middelen.  


  


Dit betekent concreet dat voor de maatschappelijke uitdagingen een aantal 


heldere missies wordt opgesteld. Dat gebeurt op initiatief van de betrokken 


departementen en in nauwe samenspraak met topteams, bedrijfsleven, 


kennisinstellingen en relevante maatschappelijke partners zoals woningcorporaties 


of patiëntenverenigingen. Door gezamenlijk missies te formuleren, maken we de 


kennisvraag expliciet en bevorderen we samenwerking en krachtenbundeling om 


maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en economische kansen beter te 


benutten. Deze missies zullen uiterlijk in 2019 door het kabinet worden 


vastgesteld. Wij zullen uw Kamer daar over informeren. De uitwerking van de 


missies wordt waar relevant gekoppeld aan maatschappelijke akkoorden die zijn 


of worden gesloten, zoals over het klimaat en het preventieve gezondheidsbeleid 


en de zorg. Op deze manier wordt versnippering van agenda’s en middelen 


voorkomen. Missies kunnen verschillende vormen aannemen: een duidelijk doel is 


noodzaak maar er is geen ‘one size fits all’ definitie van missies.4 


 


Voor de sleuteltechnologieën zullen op initiatief van het ministerie van 


Economische Zaken en Klimaat (EZK) door de relevante topsectoren, 


departementen en kennisinstellingen meerjarige programma’s worden opgesteld 


om de ontwikkeling en benutting van deze enabling technologieën (waaronder 


ICT) te versnellen. 


 


  


                                                


 
4 Mariana Mazzucato, Research and Innovation in the European Union, 2018.  
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PhotonDelta 


PhotonDelta is een goed voorbeeld van hoe in publiek-private samenwerking een 


groot consortium wordt gebouwd rondom de sleuteltechnologie fotonica. Dit plan 


heeft als ambitie om het ecosysteem rondom geïntegreerde fotonica te versterken 


en in 2030 een omzet van € 1 miljard te behalen met 4000 banen. Opgesteld door 


het ICT-boegbeeld geeft PhotonDelta invulling aan de Nationale Agenda Fotonica. 


Alle betrokken partijen (TNO, NWO, provincies Overijssel, Gelderland en Noord-


Brabant, TU/e en UT, Brainport, TKI HTSM, de ministeries van Landbouw, Natuur 


en Voedselkwaliteit (LNV) en EZK) zijn gecommitteerd en initiële toezeggingen 


voor 8 jaar zijn onder voorbehoud bevestigd voor een totaalbedrag van € 145 


miljoen uit de benodigde € 250 miljoen. De resterende middelen zullen worden 


bijeengebracht door de industrie (mkb) en uit Europese middelen. De afspraken 


met alle partijen in deze publiek-private samenwerking worden de komende tijd 


uitgewerkt in een convenant. 


 


Van missies naar kennis- en innovatieagenda’s 


Missies zijn richtinggevend voor het opstellen van publiek-private kennis-en 


innovatieagenda’s (KIA’s). Daarmee zijn niet langer sectoren, maar 


maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt van die 


agenda’s.  


 


Waar bij de missies de departementen het initiatief hebben, hebben de topteams 


het initiatief bij het opstellen van deze agenda’s en het uitwerken van hun inzet op 


het gebied van human capital en internationalisering.5 Bij het opstellen van de 


kennis- en innovatieagenda’s worden de relevante departementen en 


kennisinstellingen intensief betrokken.6 De topsectoren zullen in veel gevallen aan 


meerdere thema’s en missies bijdragen. Daarbij wordt ingezet op 


sectoroverstijgende samenwerking waar dit leidt tot versterkte effecten. 


 


Daarbij is openheid van het proces om tot kennis-en innovatieagenda’s te komen 


cruciaal. Voor de grote maatschappelijke uitdagingen zijn immers baanbrekende 


vernieuwingen noodzakelijk. Dit vraagt ook om de betrokkenheid van nieuwe 


partijen.  


 


Door een open proces te organiseren, betrekken we partijen die voorheen niet 


vanzelf deelnamen. Dat biedt kansen aan mkb’ers, startups en scale-ups, maar 


het benut bovenal de creativiteit die deze nieuwe partijen inbrengen. Dat geldt 


ook voor maatschappelijke organisaties die heel andere visies en belangen kunnen 


inbrengen en de nodige nieuwe impulsen geven. 


                                                


 
5 De huidige negen topsectoren worden gecontinueerd. Doordat hun agenda’s in veel gevallen aan meerdere 


thema’s bijdragen, komt geleidelijk een gecoördineerde inzet voor een missiegerichte agenda tot stand. 
6 Zoals de ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie bij de uitwerking van veiligheidsgerelateerde thema’s, 


de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)en LNV bij de uitwerking van Circulaire Economie binnen het 


thema duurzaamheid en het ministerie van I&W bij de uitwerking van Duurzame Mobiliteit binnen het thema 


duurzaamheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt betrokken bij onderzoek naar 


arbeidsmarktthema’s, waaronder brede participatie, binnen de KIA’s en missies. De dit najaar door LNV uit te 


brengen Visie op landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de daarbij behorende departementale Strategische 


Kennis en Innovatieagenda wordt betrokken bij de missiegedreven KIA landbouw, water en voedsel. 
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Klimaatakkoord 


Voor de maatschappelijke uitdaging voor klimaat en energie is het kabinet begin 


dit jaar met een groot aantal betrokken partijen aan een grote opgave begonnen: 


het uitwerken van een Klimaatakkoord waarin afspraken worden vastgelegd over 


de manier waarop we in Nederland het ambitieuze doel van 49% 


broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 gaan bereiken. De vijf 


sectortafels brengen (op basis van een indicatieve sectorale verdeling van deze 


reductieopgave) de mogelijke opties in beeld die daaraan bij kunnen dragen en 


maken vervolgens afspraken over de benodigde inzet en instrumenten om deze 


reductieopgave voor 2030 te realiseren met inachtneming van de stappen die 


richting 2050 gezet moeten worden. Daarbij geven de sectortafels tevens aan 


welke kennis- en innovatieopgaven dit met zich meebrengt. Deze opgaven komen 


samen in een integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie die, 


gekoppeld aan het klimaatakkoord, de koers bepaalt voor de benodigde kennis- 


en innovatie-inzet. Deze integrale agenda omvat tevens de agenda van de 


Topsector Energie en andere relevante topsectoren die een bijdrage kunnen 


leveren aan de klimaat- en energieopgave.  


 


Het Klimaatakkoord proces is een mooi voorbeeld van de manier waarop een 


maatschappelijke opgave, samen met een groot aantal stakeholders, uitgewerkt 


wordt naar concrete doelen of missies en het vandaar uit formuleren van de 


benodigde kennis- en innovatie-inzet. 


 


Op een aantal punten willen we aanpassingen doorvoeren om de openheid in het 


proces en de kansen voor nieuwe partijen en het creëren van nieuwe markten te 


vergroten.  


Allereerst zal in de kennis- en innovatieagenda’s een separate paragraaf 


valorisatie (technology transfer) en vermarkting worden opgenomen, zodat 


ontwikkelde innovaties nog beter gedeeld en verspreid kunnen worden. In deze 


paragraaf wordt expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe nieuwkomers, 


uitdagers, innovatief mkb, startups en scale-ups, betrokken kunnen worden bij de 


invulling van de kennis- en innovatieagenda’s. Zo krijgen deze partijen een 


prominente plek in het vernieuwde beleid. 


 


Ten tweede zal in de paragraaf over valorisatie en vermarkting uiteen worden 


gezet wat er, naast onderzoek en innovatie, nodig is om vernieuwing 


daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Aspecten als de overheid als launching 


customer, (vernieuwing in) wet- en regelgeving, vergunningverlening, beprijzing 


en het aangeven van knelpunten op het gebied van financiering kunnen namelijk 


van doorslaggevend belang zijn voor het creëren van markten voor innovaties. 


 


De kennis- en innovatieagenda’s zullen veel aandacht geven aan de aansluiting bij 


Europese en regionale initiatieven. Dat leidt tot logische verbanden, want ook in 


de Europese en in de regionale programma’s spelen deze maatschappelijke 


uitdagingen en sleuteltechnologieën en hun economische kansen een belangrijke 


rol (zie ook het kader Missiegedreven aanpak in Europees Onderzoeks- en 


Innovatiebeleid).  
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Missiegedreven innovatie: Brede agenda Defensie & Veiligheid 


Voor de uitdagingen op het gebied van veiligheid is een intensieve meerjarige 


samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven 


noodzakelijk. Verschillende departementen (Defensie, EZK, Justitie en Veiligheid 


(J&V), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), OCW) ontwikkelen 


samen met de kennisinstellingen (NWO, TNO, NLR, Marin, universiteiten en 


hogescholen) en topsectoren (HTSM, Logistiek, Creatieve Industrie, Water en 


Maritiem) een brede agenda die zich richt op de hele keten van fundamenteel en 


toegepast onderzoek tot de inkoop en implementatie van innovaties. In deze 


agenda worden vijf actielijnen uitgewerkt: 1. Digitale Veiligheid; 2. Opereren in 


netwerken; 3. Fysieke veiligheid; 4. Human factors; 5. Concept Development & 


Experimentation.  


Het doel is om innovatieve en economisch kansrijke projecten vorm te geven die 


bijdragen aan een veiliger samenleving.  


 


Bijzonder aandachtspunt daarbij is het verzekeren van een goede aansluiting van 


Nederland bij het Europees Defensie Fonds (EDF) voor defensieonderzoek en 


capaciteitenontwikkeling ter versterking van de Europese defensie-industrie.  


 


Op deze manier ontstaan verbindingen over de hele keten van fundamenteel 


onderzoek tot marktintroductie. Ook ontstaat er verwevenheid tussen agenda’s 


van ministeries, topteams en regionale en Europese overheden. Dat is de kracht 


van het werken met missies. Daarnaast zijn veel van de routes uit de Nationale 


Wetenschapsagenda (NWA) van belang voor de missies. Waar de routes van de 


NWA en de agenda’s van de topteams in elkaars verlengde liggen, wordt ingezet 


op het creëren van synergie.  


 


Schematisch ziet de vernieuwde aanpak er als volgt uit: 
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Van kennis- en innovatieagenda’s naar actie 


De beschreven aanpak is te beschouwen als een vorm van ’missiegedreven 


innovatie’ zoals bedoeld in de motie Verhoeven/Vos en herbevestigd in de motie 


Moorlag/Van der Lee die vraagt om het versterken van de innovatiekracht voor de 


maatschappelijke opgaven energie, voedsel en grondstoffenvoorziening. 


 


Missiegedreven werken houdt in dat rond concrete doelen een integrale aanpak 


wordt uitgewerkt, waarbinnen verschillende partijen, sectoren en disciplines in de 


gehele onderzoeks- en innovatieketen bij elkaar komen en hun krachten 


bundelen, gericht op een concreet resultaat. Samenwerking dwars door sectoren 


en ondersteund door sleuteltechnologieën wordt veel meer vanzelfsprekend. Zo 


komen echt vernieuwende oplossingen tot stand.  


 


De kennis- en innovatieagenda’s worden richtinggevend voor de middelen die 


NWO7, ZonMW en TO2-instellingen8 inzetten op de topsectoren, voor de inzet van 


de PPS-toeslag en voor de mkb-innovatiemiddelen (MIT). Deze werkwijze leidt tot 


afstemming tussen publieke en private inspanningen op het gebied van kennis en 


                                                


 
7 NWO draagt € 275  miljoen bij aan de topsectoren waarvan de ruim € 100 miljoen in het kader van publiek-


private samenwerking; dit is gezamenlijke programmering waarbij wetenschappers en bedrijven samen 


onderzoeksprojecten opzetten en financieren. Binnen de middelen voor topsectoren is ook ruimte voor 


investeringen in vrij onderzoek en talent en voor publiek-privaat geprogrammeerd onderzoek waarvoor geen 


private cofinanciering nodig is. Al het onderzoek voldoet aan de criteria van wetenschappelijke excellentie.  
8 Vanuit de totale Rijksbijdrage aan TO2 wordt in 2018 € 187 miljoen ingezet voor de topsectoren (zie topsectoren 


tabel begroting EZ 2018, p 32 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 XIII, nr. 2). Dit bedrag is 


exclusief de extra middelen voor toegepast onderzoek uit het regeerakkoord voor 2018 en verdere jaren. 
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innovatie, en borgt dat publieke middelen op een samenhangende wijze worden 


ingezet op de missiegedreven agenda’s.  


 


Om een stevig perspectief neer te leggen voor de geschetste aanpak informeren 


wij u ook over de inzet van middelen voor 2019 en verder. Hierbij bouwen wij 


voort op de drie sporen bij de inzet van de enveloppe voor toegepast onderzoek 


en innovatie die in de brief van 26 februari voor de inzet in 2018 is neergelegd. 


Daarnaast gaan we in op internationalisering en human capital.  


 


Versterking van het toegepast onderzoek 


Om te zorgen dat TO2-instellingen hun taken succesvol kunnen uitvoeren, 


verhogen we de totale bijdrage voor de vijf instituten voor toegepast onderzoek in 


2019 met € 56 miljoen en vanaf 2020 met jaarlijks € 75 miljoen. Het doel is om 


de Rijksbijdrage voor de afzonderlijke TO2-instituten op minimaal 15% van de 


omzet te brengen. De versterking van het toegepast onderzoek bestaat uit drie 


elementen.  


 


Ten eerste moet de kennisbasis9 van de grote instituten voor toegepast onderzoek 


(TO2) voor de komende jaren blijvend versterkt worden met € 42 miljoen. De 


kennisbasis geeft publieke kennisinstellingen ruimte voor vernieuwing en lange 


termijn onderzoek om voorbereid te zijn op vragen van overheden en bedrijven en 


– waar het aansluit op de expertise van TO2 – mee te kunnen doen in de volle 


breedte van de Nationale Wetenschapsagenda. Hierdoor blijven de TO2-


instellingen relevant voor opdrachten en projecten voor zowel publieke als private 


sector.De gezamenlijke departementen dragen, in samenspraak met het 


bedrijfsleven en kennisinstellingen, zorg voor een goede aansturing van het 


toegepast onderzoek binnen deze kennisbasis. Met deze brede kennisbasis10 wordt 


de toekomstige kennis voor publieke vraagstukken en versterking van het 


concurrentievermogen gecreëerd.  


Ten tweede wordt voor missiegedreven onderzoek dat via de kennis- en 


innovatieagenda’s wordt geprogrammeerd € 33 miljoen verdeeld over de TO2-


instituten. 


Ten derde moeten TO2-instellingen voor de uitoefening van hun taken kunnen 


beschikken over onderzoeksfaciliteiten die relevant zijn voor missiegerelateerd 


onderzoek.11 De financiering van grote onderzoeksfaciliteiten komt ook uit deze 


€ 75 miljoen. De prioriteit ligt bij het creëren van structurele oplossingen met 


maatwerk per instituut. Dit wordt het komende jaar verder uitgewerkt.  


Ten vierde is het van belang dat TO2 instellingen nog beter met het mkb kunnen 


samenwerken bij de publiek-private samenwerking. We verwachten dat TO2-


instellingen een budget oplopend tot structureel € 7,5 miljoen expliciet met het 


mkb oppakken. 


 


                                                


 
9 De kennisbasis betreft de strategische capaciteit om onderzoek uit te voeren waarmee toekomstige 


kennisvragen beantwoord kunnen worden en te kunnen vernieuwen. 
10 Deze kan breder zijn dan de missies, te denken valt aan onderzoek naar veranderingen van banen door 


technologische ontwikkelingen.  
11 Een voorbeeld hiervan is de Duits-Nederlandse Windtunnel waarin nieuwe vliegtuigontwerpen kunnen worden 


getest met focus op het reduceren van brandstofgebruik. Zie ook kamerstuk 27 406 nr. 225. 
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Bundeling van krachten op het terrein van watertechnologie 


Watertechnologie is een verzamelnaam van technologieën op het vlak van water 


die onmisbaar zijn voor maatschappelijke uitdagingen op het terrein van klimaat, 


circulaire economie, duurzame energievoorziening en duurzame land- en 


tuinbouw. Zo is bijvoorbeeld de verzilting van kustgebieden een probleem door de 


toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging met 


als gevolg een tekort aan zoetwater voor drinkwater, landbouw, industrie, natuur 


en (stedelijk) waterbeheer. Onder de naam COASTAR (COastal Aquifer STorage 


and Recovery) onderzoeken Deltares, KWR en Arcadis naar oplossingen door 


bijvoorbeeld opslag in de ondergrond in te zetten voor een robuuste 


zoetwatervoorziening. 


 


Om de krachten van het bedrijfsleven en toepassingsgericht onderzoek (instituut 


Wetsus, diverse universiteiten en hogescholen, de KNAW en NWO) nog sterker te 


bundelen wordt door deze partijen gewerkt aan het ontwikkelen van een nationaal 


programma. Zo kunnen de economische kansen voor de sector van meer dan 


1.000 mkb-bedrijven nog beter gecombineerd worden met het oplossen van 


maatschappelijke uitdagingen.  


 


Internationalisering  


Voor het realiseren van economische kansen op maatschappelijke thema’s en 


sleuteltechnologieën is internationalisering essentieel. Hierbij richt de aanpak van 


de topsectoren zich op de vorming van consortia van kennisinstellingen en 


bedrijven, van klein tot groot. Dit draagt met name bij aan de verdere 


internationalisering van het innovatieve mkb. De integrale agendaontwikkeling is 


gericht op export, internationale innovatiesamenwerking en acquisitie. Een goede 


organisatie van de uitvoering door private en publieke partijen is daarbij een 


belangrijke voorwaarde voor succes.  


Kabinet en private partners hebben in lijn met het advies van de Stuurgroep 


Buijink begin 2018 hiervoor de International Strategic Board Nederland (ISB-NL) 


opgericht. Eerste opdracht aan de ISB-NL is het opstellen van een 


internationaliseringsstrategie gericht op kansrijke landen, regio’s en thema’s. De 


topsectoren zijn bij uitstek in staat om invulling te geven aan deze strategie. Deze 


strategie is ook opgenomen in de nota Investeren in Perspectief12 en wordt nader 


uitgewerkt in de Handelsbrief, die de minister van Buitenlandse Handel en 


Ontwikkelingssamenwerking na de zomer naar de Kamer stuurt. Voor een 


efficiënte uitvoering is extra capaciteit, zowel aan private als publieke zijde, 


beschikbaar gemaakt. Grote concrete publiek-private projecten die goede 


coördinatie vereisen worden opgepakt door de Werkplaats. De topsectoren zijn 


onder andere betrokken bij de projecten van de Food-hub in Panama en het 


schoonmaken van de Ganges.  


 


Human capital  


Werknemers en zelfstandigen en de kennis en kunde die zij bijdragen, zijn van 


groot belang voor het groeivermogen van onze economie en het oplossen van de 


                                                


 
12 Kamerstuk 34 952, nr. 1. 
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maatschappelijke uitdagingen. Een vitale arbeidsmarkt waarop vraag en aanbod 


elkaar makkelijk vinden vraagt om een optimale aansluiting van onderwijs en 


arbeidsmarkt en voortdurende investeringen in die kennis en kunde (leven lang 


ontwikkelen). Alle betrokken publieke en private arbeidsmarktpartijen moeten 


daarvoor samenwerken op het relevante, regionale, schaalniveau. Door de huidige 


krapte op de arbeidsmarkt is iedereen nodig: duurzame inzetbaarheid van oudere 


werknemers is een belangrijk aandachtspunt, maar ook technologische 


ontwikkelingen om arbeidsbeperkten te ondersteunen waardoor ze aantrekkelijker 


worden op de arbeidsmarkt dragen daar aan bij. Participatie vanuit brede lagen in 


de samenleving en economische kansen versterken elkaar hier. 


 


Topteams leveren een bijdrage aan de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt 


en onderwijs door het structureel verbinden van bedrijven, kennisontwikkeling en 


innovatie en beroepsonderwijs. In de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 


– 2020” richten de topteams zich onder andere op: 


 aanjagen en opzetten van learning communities waarin leren, werken en 


innoveren samenkomen: fieldlabs, living labs en Centra voor innovatief 


Vakmanschap en Centres of Expertise, 


 beurzen, stages en programma’s voor talentontwikkeling door onderwijs 


en bedrijven, 


 bewustwording toekomstige beroepen en lange termijn 


arbeidsmarktperspectief (kwantitatief en kwalitatief), 


 programma’s als teach the teacher, lectorenplatforms, experimenten en 


pilots over uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs. 


De topteams werken daarbij nauw samen met het Techniekpact. Hier identificeren 


zij de knelpunten in de beschikbaarheid van menselijk kapitaal, bijvoorbeeld bij de 


energietransitie of technologieontwikkeling. Daarnaast werken zij aan vergroting 


van het aanbod van goed opgeleide technici van alle niveaus. Ze sluiten hierbij 


aan bij andere bestaande samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven, 


werknemers, werkgevers en onderwijs waar wordt ingezet op het bij elkaar 


brengen van vraag en aanbod13. De komende periode wordt verder uitgewerkt 


hoe de aansluiting van de regionale arbeidsmarkten op deze missies verder kan 


worden verbeterd, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar voldoende geschikt 


personeel voor de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. 


 


PPS-toeslag 


De PPS-toeslag vervult een belangrijke rol bij de stimulering van publiek-private 


samenwerking. De toeslag is een directe financiële prikkel voor publieke en 


private partijen om samen te werken op het gebied van kennis en innovatie14. 


Mede als gevolg van de PPS-toeslag is de private financiering van publiek 


onderzoek de afgelopen jaren gestegen naar €500 miljoen. Hiermee is de private 


sector een belangrijke bron geworden voor de financiering van publiek-privaat 


onderzoek door publieke onderzoeksinstellingen in Nederland. We willen daarom 


het PPS-toeslagpercentage op het inmiddels verhoogde percentage van 30% 


                                                


 
13 Bijvoorbeeld Leven Lang Ontwikkelen (Kamerstuk 300 12 nr. 77), Matchen op Werk (Kamerstuk 29 544, nr. 


821) en de intentieverklaring Perspectief op werk die in de zomer 2018 wordt ondertekend. 
14 Kamerstuk 32 637, nr. 254. 
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houden en de ondersteuning van ANBI-bijdragen, zoals beschreven in de brief 


van 26 februari, voortzetten. Het voortzetten van de ingezette lijn komt neer op 


een inzet van structureel €50 miljoen per jaar15. De PPS-toeslag komt voor het 


overgrote deel (93%) terecht bij kennisinstellingen, waarvan meer dan 40% bij 


TO2-instellingen.16 


De missiegedreven kennis- en innovatieagenda’s vormen het kader waarbinnen de 


PPS-toeslag zal worden ingezet. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zullen 


gezamenlijk de voortgang en effectiviteit van projecten monitoren. Binnen deze 


kaders kunnen de toeslagmiddelen breed, dat wil zeggen over de gehele agenda, 


worden ingezet. In de praktijk zien we soms knelpunten optreden in de vertaling 


van de PPS-toeslagregeling naar concrete projecten en programma’s. Het gaat 


dan bijvoorbeeld om de inzet van de PPS-toeslag voor: 


 meerjarige publiek-private programma’s;  


 onderzoek waarvoor nog geen private cofinanciering is; 


 onderzoek door Rijkskennisinstellingen (RKI’s);  


 onderzoek door private kennisinstellingen;  


 onderzoek in internationale samenwerkingsprojecten. 


 


We vinden het van belang dat de PPS-toeslag voor deze doelen ingezet kan 


worden, uiteraard passend binnen de missiegedreven kennis- en 


innovatieagenda’s. Daarnaast moeten de onderzoekstellingen voldoen aan de 


criteria voor een onderzoeksorganisatie en de bepalingen voor Intellectueel 


eigendom en moet het onderzoek bijdragen aan de Nederlandse 


kennisinfrastructuur. Als er zich in de PPS-toeslagregeling of in de toepassing 


daarvan knelpunten voordoen, zullen we die zoveel mogelijk oplossen. 


 


Bouw en Technologie Innovatie Centrum (BTIC) 


Niet alle partijen die belangrijk zijn voor het bereiken van de maatschappelijke 


opgaven weten op dit moment de PPS-toeslag te vinden. Wij zetten ons in om ook 


deze partijen beter te betrekken en kansen te bieden. Dit heeft inmiddels 


geresulteerd in het initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om 


een innovatiecentrum op te richten, gericht op de omvangrijke 


verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. Op 6 juni jl. is de 


intentieverklaring voor de oprichting van een Bouw en Techniek Innovatiecentrum 


(BTIC) ondertekend. In het BTIC gaan de kennisinstellingen TNO, 4TU-Bouw, 


Vereniging Hogescholen samenwerken met Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en 


de installatiebedrijven verenigd in UNETO-VNI. De ministeries van BZK, I&W en 


EZK hebben de intentieverklaring medeondertekend. Deze partijen in de Bouw- en 


Technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige 


kennisprogramma’s. Deze PPS-kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis 


gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties 


te realiseren. Daarbij werkt het BTIC nauw samen met o.a. het TKI Urban Energy.  


 


                                                


 
15 De verdere mogelijkheden voor beleidsmatige en doelmatigheidsverbeteringen van de PPS-toeslagregeling 


zullen worden bezien. 
16 Rathenau, Stimulering publiek-private samenwerking via de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, februari 


2018. 
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Thematische Technology Transfer 


Samen met de minister van OCW werken we aan een regeling voor Thematische 


Technology Transfer (Thematische Knowledge Transfer) met middelen uit het 


Toekomstfonds om de kennisinstellingen die excellent onderzoek verrichten op 


een bepaald gebied met elkaar te verbinden ten behoeve van kennisbenutting. 


Het doel is om een impuls te geven aan specifieke combinaties van sterke 


wetenschapsgebieden, markten en maatschappelijke doelen. 


 


Mkb 


De inzet voor de versterking van het mkb en de valorisatie en startups, die eerder 


is aangekondigd, zijn van onverminderd belang. Naast de expliciete ruimte die we 


bieden voor samenwerking met TO2-instellingen, continueren we daarom de inzet 


voor het mkb volgens de eerder uitgewerkte inzet voor het Innovatiekrediet, de 


MIT, startups en Valorisatie en Techniekpact en SBIR. We zullen hierbij ook de 


mogelijkheden van innovatiepartnerschappen onderzoeken, waarmee onder 


andere het ministerie van J&V goede resultaten boekt.  


Voor het (innovatieve) mkb zetten we structureel € 25 miljoen in uit de enveloppe 


voor toegepast onderzoek en innovatie. Tevens stellen we voor aantal onderdelen 


deze kabinetsperiode extra middelen vanuit EZK beschikbaar. De staatssecretaris 


heeft u hierover verder geïnformeerd in haar brief over het MKB-actieplan, die 


naar de Kamer is verzonden. 


 


Tabel 1: Investeringen in Toegepast Onderzoek en Innovatie, in € miljoen 


Beleidspakket/ 


instrument 


2019 2020 2021 2022 2023 Struc-


tureel 


Toegepast onderzoek TO2A 56 75 75 75 75 75 


w.v. kennisbasis  


via KIA’s 


42 


14 


42 


33 


42 


33 


42 


33 


42 


33 


42 


33 


Thematisch PPS 26 40 47 50 50 50 


Innovatiekracht mkbB  30 35 28 25 25 25 


Totaal 112 150 150 150 150 150 
A W.v. specifiek voor het mkb een budget oplopend tot € 7,5 miljoen structureel.  
B Exclusief bijdrage vanuit TO2 voor het mkb. 


 


Tabel 2: Verdeling middelen toegepast onderzoek over de TO2-instellingen, in € 


miljoenA, B 


 2019  2020 en verder  


TNO, inclusief ECN 25,0 34,8 


Marin 3,1 3,3 


NLR 3,5 4,6 


Deltares 6,6 7,0 


Wageningen Research 17,8 25,4 


Totaal 56,0  75,0C  
A De € 42 miljoen extra middelen die in 2018 beschikbaar zijn, worden structureel 


doorgetrokken met dezelfde verdeelsleutel. Het meerdere wordt verdeeld o.b.v. het aandeel 


in de Rijksbijdrage, waarbij conform het advies van de Cie. Schaaf een ondergrens van de 


totale Rijksbijdrage van 15% van de omzet wordt geborgd. 
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B Van de totale TO2-middelen wordt minimaal € 10 miljoen ingezet t.b.v. de TO2-bijdrage 


aan de Sleuteltechnologieën, bij kwalitatief goede proposities kan dit bedrag verder 


oplopen. 
C Inclusief afrondingsmarge. 


 


Afsluitend 


In deze brief hebben we de hoofdlijnen van een vernieuwde aanpak in het 


innovatiebeleid met een sterkere focus op de economische kansen van een aantal 


grote maatschappelijke thema’s geschetst. In samenhang daarmee is ook 


aangegeven hoe wij de enveloppe toegepast onderzoek en innovatie, die in het 


regeerakkoord is toegezegd, gaan inzetten in 2019 en verder.  


Het doel van deze aanpak is het realiseren van impact: op de maatschappelijke 


uitdagingen waarvoor we staan, maar óók op de economische kansen die daaruit 


voortvloeien. De hoofdlijnen die in deze brief zijn geschetst, gaan we nu samen 


met alle betrokken partijen verder uitwerken.  
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Mona Keijzer 


Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
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 BIJLAGE 


Toekomstbestendigheid van het innovatie-instrumentarium en de 


strategie gericht op de 2,5%-ambitie voor R&D  


 


Tijdens het VAO Innovatiebeleid op 14 maart 2018 zijn er twee aan deze brief 


gerelateerde moties ingediend over het innovatiebeleid. In de motie van het lid 


Veldman (VVD) c.s. wordt gevraagd om, met het oog op de sterkere nadruk in het 


beleid op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën, in de brief over 


de vernieuwing van het topsectorenbeleid eveneens in te gaan op de 


toekomstbestendigheid van het bestaande innovatie-instrumentarium, waaronder 


de balans tussen generiek en specifiek beleid, en hoe dit bijdraagt aan 


de economische concurrentiekracht en een duurzame toekomst van ons land.1 In 


de motie van het lid Amhaouch (CDA) c.s. wordt de regering verzocht om te 


komen tot een strategie die aangeeft hoe de Nederlandse ambitie om 2,5% van 


het bbp te investeren in R&D inhoud kan worden gegeven met betrokkenheid van 


de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.2 


 


De reactie op deze twee moties is opgenomen in deze bijlage. Hiermee wordt ook 


invulling gegeven aan een toezegging van de staatssecretaris van Economische 


Zaken en Klimaat in het AO Innovatie op 8 maart om in de brief over de 


vernieuwing van het topsectorenbeleid aan te geven hoe het beleid een bijdrage 


kan leveren aan een stijging van de R&D-uitgaven tot 2,5% van het bbp. Voorts 


wordt hiermee invulling gegeven aan een motie van de leden Tielen (VVD) en 


Özdil (GroenLinks), ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid op 13 juni 


2018. In die motie wordt de regering in het licht van de 2,5%-ambitie voor R&D 


verzocht te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het bedrijfsleven aan de 


investeringen in R&D kan worden vergroot.3 


 


In deze bijlage wordt in het kader van de motie van Veldman c.s. eerst ingegaan 


op de huidige opzet van het innovatiebeleid, de bijdrage van het innovatie-


instrumentarium aan maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën en de 


aanpassingen in de balans van het beleid die volgen uit het regeerakkoord. 


Daarna wordt ter invulling van de genoemde moties en de toezegging met 


betrekking tot de 2,5%-ambitie voor R&D het belang van R&D geschetst en in 


perspectief geplaatst, de R&D-positie van Nederland beschreven en vervolgens 


ingegaan op opties voor beleidslijnen die het kabinet ziet voor het verhogen van 


de R&D-uitgaven richting 2,5% van het bbp. 


 


A. Toekomstbestendigheid van het innovatie-instrumentarium 


 


Het huidige innovatiebeleid 


Uit internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse concurrentiepositie 


sterk is. In The Global Competitiveness Index 2017-2018 van het World Economic 


                                                


 
1 Kamerstuk 33 009, nr. 57. 
2 Kamerstuk 33 009, nr. 55.  
3 Kamerstuk 29 338, nr. 177.  
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Forum staat Nederland op de 4e positie. Daarbij wordt in het bijhorende rapport 


gewezen op het sterke onderwijssysteem, hoge tech readiness van de 


Nederlandse industrie en het sterke innovatie-ecosysteem die aan deze positie 


bijdragen.4 Op The Global Innovation Index 2017 van Cornell University, INSEAD 


en WIPO staat Nederland op de 3e plaats en in de ranglijst van EU-landen in het 


European Innovation Scoreboard 2018 van de Europese Commissie staat 


Nederland op de 4e plek. In relatie tot de motie Veldman is dan ook van belang 


dat Nederland met het huidige innovatiebeleid en de huidige beleidsmix 


internationaal een koploper is.  


 


Het innovatiebeleid is opgebouwd langs twee sporen (generiek en specifiek). De 


generieke innovatie-instrumenten kennen geen thematische afbakening; alle 


bedrijven die willen innoveren worden hiermee ondersteund. De instrumenten zijn 


ingericht om bedrijven aan te zetten tot extra investeringen in R&D en zo bij te 


dragen aan de R&D-doelstelling van 2,5%. De legitimering van het generieke 


innovatie-instrumentarium is daarbij het tegengaan van onderinvesteringen in 


R&D door marktfalen.5  


 


Een belangrijke pijler van het generieke beleid is de fiscale innovatieregeling 


WBSO. Deze is ingericht als afdrachtvermindering op loonheffing en sociale 


premies. Hierdoor is WBSO niet afhankelijk van de winst die een bedrijf maakt en 


kan de kostenverlaging van R&D snel en maandelijks verrekend worden. Dit geeft 


de regeling een sterk competitief voordeel ten opzichte van fiscale regelingen in 


andere OESO-landen die in de Vpb zijn vormgegeven. Bedrijven die gebruik 


maken van de WBSO kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de 


Innovatiebox. Deze stimuleert R&D door het verhogen van de nettowinst die uit 


R&D voortvloeit en is ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat voor 


innovatieve bedrijven. Met het eveneens generieke internationale 


innovatieprogramma Eurostars worden Nederlandse mkb-bedrijven in staat 


gesteld waardevolle nieuwe technologische kennis te ontwikkelen met de 


internationale samenwerkingspartners die de beste technologische of commerciële 


vooruitzichten bieden. Ook diverse financieringsinstrumenten vallen onder het 


generieke innovatiebeleid en dragen bij aan de R&D-ontwikkeling van bedrijven. 


Een voorbeeld hiervan is het Innovatiekrediet, dat onder voorwaarde van 50%-


75% eigen financiering, een lening verschaft voor de ontwikkeling van 


veelbelovende en uitdagende innovatieprojecten met een uitstekend 


marktperspectief.  


 


                                                


 
4The Netherlands (4th) maintains its position with the support of a strong education system and high levels of 


tech readiness among businesses and individuals. Its thriving innovation ecosystem, ranked 6th globally, puts the 


country in an excellent position to shape the unfolding Fourth Industrial Revolution. 
5 Bedrijven investeren uit zichzelf minder in Research en Development (R&D) dan maatschappelijk gezien 


optimaal is. De oorzaak hiervan is dat zij de kennisspillovers, waar andere bedrijven van kunnen meeprofiteren, 


niet volledig kunnen toe-eigenen en meenemen in hun beslissing over hun R&D-inspanningen. Het 


maatschappelijk rendement van extra R&D-uitgaven ligt substantieel hoger dan het private rendement. Om deze 


reden stimuleert en ondersteunt de overheid bedrijven om te investeren in R&D. B.H. Hall e.a. (2009), Measuring 


the returns to R&D, National Bureau of Economic Research, Working Paper 15622, Cambridge (MA). 
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De specifieke innovatie-instrumenten kennen een thematische focus en/of zijn 


gericht op topsectoren.6 Doel en legitimering van deze instrumenten is het 


bevorderen van extra R&D, maar vooral ook het verbeteren van het Nederlandse 


innovatiesysteem door publiek-private samenwerking te ondersteunen en het mkb 


beter aan te laten haken bij de topsectoren. Het belangrijkste instrument van het 


specifieke innovatiebeleid is de PPS-toeslag. 7 Dit instrument is effectief in het 


versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. De 


geïnvesteerde middelen in publiek-private samenwerkingsprojecten bedroegen in 


2016 naar schatting €1.026 miljoen, waarvan ongeveer €498 miljoen aan private 


bijdragen.8 Hoewel de PPS-toeslag wordt verkregen op basis van de private 


bijdragen aan publiek onderzoek, slaat de aanwending ervan bijna geheel neer bij 


publieke kennisinstellingen (en dus slechts zeer beperkt bij het bedrijfsleven).9 


Naast de PPS-toeslag bestaat er sinds 2013 de Mkb Innovatiestimulering 


Topsectoren (MIT) om innovatie te bevorderen bij het mkb, het landelijke 


innovatiebeleid te verbinden met het regionale innovatiebeleid van de provincies 


en om het mkb beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda’s van de 


Topsectoren.10 Tot slot is de SBIR (Small Business Innovation Research) aanpak 


erop gericht om via innovatieve aanbesteding bedrijven te stimuleren met 


oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen. Een nieuw en interessant 


instrument in deze context is de aanbestedingsprocedure Innovatiepartnerschap 


(Richtlijn 2014/24/EU) waar enkele overheden, waaronder het ministerie van J&V 


en het ministerie van EZK, inmiddels ervaring mee opdoen.  


Een belangrijke kanttekening bij het voorgaande is dat het specifieke beleid zich 


niet beperkt tot de innovatie-instrumenten op de begroting van EZK. De middelen 


voor toegepast onderzoek van de TO2-instellingen (TNO, Marin, NLR, Deltares) op 


de EZK-begroting en voor Wageningen Research op de LNV-begroting zijn ook 


gereserveerd voor de financiering van onderzoek in het kader van de topsectoren 


en maatschappelijke thema’s.  


Sinds de invoering van het bedrijvenbeleid en de topsectorenaanpak in 2011 


bundelen departementen daarbij hun inzet van (een deel van hun) middelen op 


kennis- en innovatieagenda’s, die elke twee jaar samen met bedrijven en 


wetenschappers worden opgesteld. Vanaf 2012 is deze inzet in de begroting van 


EZK opgenomen in de overzichtstabel bedrijvenbeleid en topsectoren.11 


 


 


 


                                                


 
6 Onder specifiek beleid vallen de instrumenten als de PPS-toeslag, MKB Innovatie Topsectoren (MIT) en SBIR. 


Deze innovatie-instrumenten zijn thematisch gerelateerd aan het topsectorenbeleid of worden op een specifiek 


thema ingezet (SBIR). 
7 Het basisprincipe van de PPS-toeslag werkt als volgt: voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf 


aan een onderzoeksorganisatie legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er €0,30 bij aan PPS-


toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D. 
8 Het aandeel private middelen komt daarbij uit op 49 procent. 
9 Zo ontvangen universiteiten 25% van de PPS-toeslag, TO2-instellingen 38%, UMC’s en instituten als Holst, DPI, 


M2I, Wetsus, NWO- onderdelen zoals TTW en hogescholen gezamenlijk 31%.  
10 De MIT biedt daarvoor een ‘koffer’ met verschillende instrumenten die een ondernemer kan aanvragen: 


haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten.  
11 http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160374_5.html 



http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160374_5.html
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Innovatiebeleid en maatschappelijke uitdagingen/sleuteltechnologieën 


Zowel generiek innovatiebeleid als specifiek innovatiebeleid levert een bijdrage 


aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Jaarlijks wordt het 


duurzaamheidsaandeel van de instrumenten van het bedrijvenbeleid bepaald. 


Hierbij is duurzaamheid geoperationaliseerd langs de maatschappelijke 


uitdagingen van Horizon 2020 (o.a. gezondheid, voedselzekerheid, duurzame 


energie en klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen). Van de innovatieprojecten 


in 2016 heeft ongeveer 67% betrekking op duurzame initiatieven. Dit 


correspondeert met 73% van het budget voor innovatie.12 Bedrijven die een 


bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan 


sleuteltechnologieën kunnen daar generieke innovatieregelingen als WBSO en het 


Innovatiekrediet voor inzetten. Dit wordt goed zichtbaar in analyses van de 


ondersteuning van duurzaamheid en groene groei13, elektrisch vervoer14 en de 


publicatie Focus op de WBSO.15 Van het Innovatiekrediet wordt 100% ingezet 


binnen de maatschappelijke uitdagingen (EU Grand Challenges), voor de WBSO is 


dit percentage 69% van het budget, waarbij 12% voor groene groei.16 Via de 


WBSO worden daarbij jaarlijks meer dan 3.000 innovatieve starters ondersteund 


die ook binnen het domein van de maatschappelijke uitdagingen met oplossingen 


komen.  


 


Doordat specifieke innovatie-instrumenten MIT en PPS-toeslag op de topsectoren 


worden geprogrammeerd, leidt een sterkere focus van de topsectoren op 


maatschappelijke uitdagingen zoals geschetst in deze brief tot een hogere inzet 


van de specifieke innovatie-instrumenten op dit gebied. Er wordt door het 


specifieke innovatie-instrumentarium op deze wijze dus ingespeeld op de sterkere 


nadruk op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën in het beleid 


waar de motie Veldman op wijst.  


 


Het innovatie-instrumentarium en het regeerakkoord  


De verschillende generieke en specifieke innovatieregelingen zijn de afgelopen 


jaren positief geëvalueerd, Nederland scoort goed in de ranglijsten voor 


concurrentiekracht en het beleid levert een bijdrage aan het oplossen van 


maatschappelijke uitdagingen. Daarmee is het beleid in grote mate 


toekomstbestendig. Op basis van OESO-cijfers kan worden bezien hoe het 


Nederlandse beleid zich verhoudt tot de internationale praktijk. In het verleden 


was Nederland een voorloper met fiscale ondersteuning van R&D middels de 


WBSO. Inmiddels blijkt uit de meest recente vergelijking van de OESO dat andere 


                                                


 
12 https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid 
13 https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid 
14https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel


%20Elektrisch%20Vervoer.pdf p45-48 
15https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Focus_op_speur_en_ontwikkelingswerk_de_WBSO_in_2016.pdf  
16 Met het Innovatiekrediet zijn onder andere projecten gefinancierd voor het telen van een hybride aardappel 


voor een betere voedselzekerheid, medicijnontwikkeling zonder dierproeven, de ontwikkeling van volledig 


elektrisch aangedreven bussen, accurate vogeldetectie bij vliegvelden, geautomatiseerde 3D-metaalprinters voor 


de high tech industrie, de recycling van PET producten en inklapbare zeecontainers voor een vermindering in CO2 


uitstoot. 



https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid

https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20Elektrisch%20Vervoer.pdf

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20Elektrisch%20Vervoer.pdf

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Focus_op_speur_en_ontwikkelingswerk_de_WBSO_in_2016.pdf
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landen een inhaalslag maken en Nederland er niet meer uitspringt.17 Het budget 


voor de WBSO is voor de komende kabinetsperiode constant en de innovatiebox 


is in het regeerakkoord licht versoberd. Een verdere versobering van het 


generieke beleid is met het oog de op het vestigingsklimaat voor innovatieve 


bedrijven en de 2,5% R&D-doelstelling niet wenselijk.  


 


In de economische landenreview van de OESO uit 2016 wordt geadviseerd om de 


directe ondersteuning van R&D te intensiveren met als doel private R&D-uitgaven 


in veelbelovende sectoren en aan potentieel disruptieve technologieën te 


verhogen.18 De PPS-toeslag, SBIR en MIT-regeling zijn vanuit het regeerakkoord 


en in lijn met dit advies van de OESO verhoogd.19 De middelen voor toegepast 


onderzoek door de TO2, die worden ingezet in het kader van de topsectoren en 


maatschappelijke thema’s, worden eveneens verhoogd. Het Innovatiekrediet is 


niet thematisch afgebakend, maar levert wel een bijdrage aan het oplossen van 


maatschappelijke uitdagingen en is ook uitgebreid. Voor klimaat en energie heeft 


het kabinet ook extra middelen uitgetrokken: € 300 miljoen per jaar voor het 


succesvol inrichten van toekomstig beleid, de opbouw van expertise en de 


uitvoering van proefprojecten. De middelen voor 2018 zijn al gericht ingezet op de 


klimaat en energietransitie en over de inzet van deze middelen vanaf 2019 wordt 


besloten in het Klimaatakkoord.20 


De hiervoor geschetste beleidswijzigingen hebben een aantal effecten. Het eerste 


effect is dat door de ombuigingen en intensiveringen uit het regeerakkoord de 


balans meer opschuift in de richting van specifieke innovatie-instrumenten en dat 


er extra middelen zijn vrijgemaakt voor klimaat en energie. Het tweede effect is 


dat door de vernieuwing en aanpassing van het topsectorenbeleid naar 


missiegedreven innovatiebeleid de focus binnen specifieke-innovatie-instrumenten 


MIT en PPS-toeslag nog verder opschuift richting de maatschappelijke 


uitdagingen. Een derde effect is dat met continuering van de WBSO en de 


intensivering van het Innovatiekrediet alle bedrijven in staat worden gesteld R&D 


op het gebied van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën verder te 


intensiveren en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de economie en het 


behalen van de doelen van Parijs.  


 


                                                


 
17 http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm  
18 http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-netherlands.htm  
19 Een intensivering van de PPS-toeslag is o.a. van belang voor kennisinstituten als Holst, Wetsus, QuTech en 


RegMedXB en voor publiek-private consortia zoals het Chemical Building Blocks Consortium en Oncode, die sterk 


afhankelijk zijn van private cofinanciering en de hiermee gepaard gaande PPS-toeslag. 
20 Zo heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt dat vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord in 2018 


17,5 miljoen euro gereserveerd wordt voor een experimentele module gericht op CO2-reductie in de industrie. Dit 


geld zal besteed worden aan kosteneffectieve projecten voor de uitrol voor infrastructuur, 


investeringsondersteuning, demonstratie en pilots. Doel is CO2-reducerende projecten versneld te realiseren die 


belemmerd worden door een te hoog risicoprofiel of te lange terugverdientijd voor marktfinanciering. Op deze 


wijze draagt de onderhavige experimentele module bij aan de in het regeerakkoord verwoorde ambitieuze CO2-


reductiedoelen. De module richt zich op investeringen die nu niet gerealiseerd worden omdat er geen geschikt 


instrumentatrium, gericht op CO2-reductie, voor beschikbaar is. De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) 


en de SDE+ richten zich op energietoepassingen. De beschikbare innovatieregelingen richten zich niet op deze 


fase van ontwikkeling of op de beoogde grootte van de projecten. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-


2018-28965.html  



http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm

http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-netherlands.htm

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-28965.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-28965.html
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B. Strategie gericht op de 2,5%-ambitie voor R&D  


 


R&D in perspectief 


Investeringen in R&D zijn een belangrijk middel om via de ontwikkeling en 


absorptie van kennis en technologie te komen tot innovaties, productiviteitsgroei 


en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Onze toekomstige welvaart en 


welzijn zijn hier in belangrijke mate van afhankelijk. R&D kan beschouwd worden 


als een fundamentele bron voor innovatie en daarmee als belangrijke determinant 


van de arbeidsproductiviteit. Bijzonder aan R&D is dat het deels een 


publiekgoedkarakter heeft met sterke uitstralingseffecten op de economie via 


zogeheten spillovers van kennis. Deze kennisspillovers zorgen ervoor dat 


ontwikkelde kennis door een bedrijf of instelling zich verspreid naar andere 


bedrijven en instellingen, die op die kennis kunnen voortbouwen in eigen 


innovatieprocessen. In empirische literatuur komen sterk positieve effecten van 


private R&D op de arbeidsproductiviteit robuust naar voren. In een meta-analyse 


van beschikbare empirische literatuur op macroniveau is ingeschat dat een euro 


extra R&D bij bedrijven in Nederland op langere termijn tot ongeveer 4½ euro 


extra bbp zou leiden.21 Resultaten in de empirische literatuur over het effect op de 


productiviteit van publieke R&D zijn minder eenduidig. Het effect lijkt mede 


afhankelijk te zijn van de specifieke nationale context, meer concreet het 


innovatiesysteem waarin publieke R&D wordt ingezet. Als daar rekening mee 


wordt gehouden, wordt voor Nederland een significant positief effect gevonden 


van publieke R&D gevonden.22  


  


                                                


 
21 C. Koopmans en P. Donselaar (2015), Een meta-analyse van het effect van R&D op productiviteit, Economisch 


Statistische Berichten, 100(4717), blz. 518-521.  
22 CPB (2015), Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen, CPB Notitie, 


Den Haag; CPB (2015), A macroeconomic analysis of the returns to public investments, CPB Discussion Paper 


313, Den Haag.  
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Figuur 1: Investeringen in typen immateriële activa in OESO-landen, in 


% van toegevoegde waarde bedrijven, 2015 


 


Bron: op basis van OECD (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, 


Parijs, blz. 111.  


 


Investeringen in R&D staan niet op zichzelf, maar dienen door bedrijven 


gecombineerd te worden met investeringen in andere vormen van immateriële 


activa of kenniskapitaal, zoals software en databases, intellectueel eigendom, 


design, marketing en organisatie en in nieuwe verdienmodellen. Technische 


innovaties vergen immers meestal ook investeringen in zaken als software en 


bijscholing van managers en medewerkers om extra toegevoegde waarde te 


genereren. De OESO laat zien dat het belang van investeringen in kenniskapitaal 


in ontwikkelde landen toeneemt.23 Figuur 1 toont dat bedrijven in Nederland 


internationaal gezien veel investeren in verschillende typen kenniskapitaal, met 


name organisatorisch en menselijk kapitaal (scholing). Nederlandse bedrijven 


lijken de relatief lage investeringen in R&D door de combinatie met andere 


investeringen in kenniskapitaal efficiënt te benutten en zo toch hoge 


productiviteitsniveaus te kunnen realiseren (zie figuur 2).  


                                                


 
23 Zie: http://www.oecd.org/science/inno/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm.  
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http://www.oecd.org/science/inno/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm
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Figuur 2: Niveau arbeidsproductiviteit en private R&D-intensiteit in 


OESO-landen, 2016 


 
Brondata: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 2018 en OECD, 


GDP per capita and productivity levels, maart 2018 (OECD.Stat); arbeidsproductiviteit 


uitgedrukt in US$, via koopkrachtpariteiten, in prijzen van 2010. 


 


Het voorgaande betekent dat niet alleen investeringen in R&D van belang zijn 


voor de Nederlandse innovatiekracht, maar ook investeringen in andere typen 


kenniskapitaal. Voor een goede werking van het (nationale) innovatiesysteem zijn 


ook uitstekende randvoorwaarden nodig waarbinnen investeringen in kennis goed 


gedijen en hoge opbrengsten opleveren. Tot deze randvoorwaarden horen tal van 


zaken waar de overheid mede zorg voor draagt, zoals infrastructuur (van fysieke 


logistieke en ICT netwerken tot onderzoekslaboratoria), beschikbaarheid van 


risicokapitaal en een goed opgeleide beroepsbevolking. Hierover stelt het kabinet 


in navolging van het regeerakkoord separate beleidsnotities op, waaronder het 


MKB-actieplan en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Veel van deze terreinen 


zijn in Nederland goed of steeds beter op orde. Mede daardoor staat Nederland in 


de top-vijf op vier ranglijsten voor innovatie en concurrentiekracht, waarin veel 


van genoemde facetten internationaal worden vergeleken.24 


Gerelateerd aan het belang van investeringen in andere typen kenniskapitaal dan 


R&D is de door het CBS gemeten inzet van bedrijven op niet-technologische 


innovatie en technologische innovatie. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven 


die technologisch innoveren voert ook niet-technologische vernieuwing in 


                                                


 
24 World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2017-2018; Europese Commissie (2018), 


European Innovation Scoreboard 2018; Cornell University, INSEAD en WIPO (2017), The Global Innovation Index 


2017; IMD (2018), World Competitiveness Yearbook 2018. 


AUS


OOS


BEL


CAN


DEK


FIN


FRA


DUI


GRI


IER


ISR


ITA


JAP


KOR


LUX


NL
NOO


POR


SPA


ZWE
ZWI


VK


VS


EU28


OESO


0,0


0,5


1,0


1,5


2,0


2,5


3,0


3,5


4,0


20 30 40 50 60 70 80 90


P
r
iv


a
a
t 


u
it


g
e
v
o
e
r
d


e
 R


&
D


 (
2


0
1


6
, 


%
b


b
p


)


Arbeidsproductiviteit (2016, bbp per gewerkt uur)







 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 Pagina 9 van 18 
 


Directoraat-generaal 


Bedrijfsleven & Innovatie 


Directie Innovatie en Kennis 


 
Ons kenmerk 


DGBI-I&K / 18148309 


 


bedrijfsprocessen door.25 Hierbij gaat het onder andere om sociale innovatie26 


(hier bedoeld in de vorm van innovatie op de werkplek) en diensteninnovatie. In 


Box 1 is de uitkomst weergegeven van experimenten die EZK op dit terrein heeft 


laten uitvoeren. 


 


Box 1: Resultaten van experimenten rond stimulering van niet-


technologische innovatie 


Naar aanleiding van adviezen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 


Technologiebeleid (AWT) over innovatie in de diensten27 en sociale innovatie28 en 


de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid29 heeft EZK 


beleidsexperimenten uit laten voeren op het terrein van diensten- en sociale 


innovatie, die onlangs zijn afgerond. De vraag hierbij was of het innovatiebeleid 


niet te sterk op technologische ontwikkeling georiënteerd is en te weinig gericht is 


op de niet-technologische aspecten van innovatie (organisatorische innovatie, 


nieuwe verdienmodellen, verdienstelijking van de maakindustrie). 


  


De beleidsexperimenten gaan niet over het belang van niet-technologische 


innovatie voor het welslagen van innovaties. Op basis van onderzoek is genoeg 


bekend over het grote belang daarvan voor innovatieprestaties. De 


beleidsexperimenten gaan vooral over de vraag of de overheid een rol heeft om 


bedrijfsinvesteringen hierin te stimuleren (zoals bij R&D), omdat het slim en 


handig organiseren en commercialiseren van innovaties de essentie is van 


vernieuwend ondernemerschap. De rationale voor technologisch georiënteerd 


innovatiebeleid is algemeen geaccepteerd (de overheid herstelt hier marktfalens: 


externe effecten van kennisspillovers, coördinatieproblemen en informatie-


asymmetrie). In de literatuur bestaat onder economen verschil van inzicht over de 


vraag of deze rationale ook voor diensten- en sociale innovatie geldt, dan wel dat 


deze aspecten van innovatie des ondernemers zijn. Om hier meer inzicht in te 


krijgen heeft EZK twee verschillende experts twee kleinschalige 


beleidsexperimenten laten ontwikkelen.  


 


Het eerste beleidsexperiment (sociale innovatie) was opgezet als een “quasi”-


experiment” waarbij de experimentele groep werd vergeleken met een 


controlegroep zonder interventie. Het experiment richtte zich op een fabriek 


waarbinnen zelfsturende teams van operators opgezet werden om ideeën aan te 


dragen en introduceren ter verbetering van de werkomgeving en om een meer 


uniforme standaardmanier van werken te creëren.30 De uitkomsten laten zien dat 


                                                


 
25 CBS (2016), ICT, Kennis en economie 2016, Den Haag, blz. 189; CBS (2017), ICT, kennis en economie 2017, 


Den Haag blz. 217.  
26 Zie bijvoorbeeld: H.W. Volberda, H. Commandeur, F.A.J. van den Bosch, K. Heij (2013), Sociale innovatie als 


aanjager van productiviteit en concurrentiekracht, in: M&O: Tijdschrift voor Management en Organisatie, 67, blz. 


5–34.  
27 AWT (2012), Diensten Waarderen, Advies 79, Den Haag. 
28 AWT (2014) De kracht van sociale innovatie, Advies 84, Den Haag. 
29 Kamerstuk 30 991, nr. 23. 
30 Erasmus Centre for Business Innovation (2018), Effectmeting beleidsexperimenten sociale innovatie, 


Rotterdam; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-


sociale-innovatie. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-sociale-innovatie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-sociale-innovatie
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deze nieuwe werkwijze positief bijdraagt aan de kennisuitwisseling, 


samenwerking, innovatief gedrag van de teams en uiteindelijk ook de 


bedrijfsprestaties. Het bedrijf heeft op basis van deze resultaten besloten deze 


specifieke aanpak ook toe te passen in andere vestigingen (waaronder 


buitenlandse). Bedrijven kunnen van elkaar leren door zelf te experimenteren met 


nieuwe werkwijzen.  


 


Het tweede experiment (service-design dienstenvouchers) betrof eveneens een 


“quasi”-experiment. In dit experiment kreeg een experimentele groep van mkb-


maakbedrijven een voucher (in te wisselen bij kennisinstellingen of 


adviesbureaus) om kennis en advies in te winnen over het ontwikkelen van 


diensten rond hun producten.31 Een controlegroep kreeg deze voucher niet. De 


resultaten van dit experiment laten zien dat het gebruik van vouchers de groep 


van mkb-ondernemers in de maakindustrie, die met verdienstelijking aan de slag 


willen gaan (dat wil zeggen: product-/dienstcombinaties ontwikkelen en 


aanbieden die hun klanten ‘ontzorgen’) kan helpen op weg daar naartoe. Zo is 


aannemelijk dat de vouchers hebben bijgedragen aan bewustzijn en strategie ten 


aanzien van verdienstelijking en is er een stijging waarneembaar van bedrijven 


die diensten aan producten toevoegen. Echter het onderzochte instrument sluit 


vooral aan bij een beperkte groep van bedrijven die weten dat ze iets met 


verdienstelijking willen, maar zich daar nog nauwelijks in hebben verdiept.  


 


De studies laten zien dat experimenten een goed middel kunnen zijn om te 


onderzoeken wat wel en niet werkt in dit domein. Bedrijven zouden in de 


toekomst meer van dit soort experimenten kunnen uitvoeren en de opgebouwde 


ervaringskennis onderling uitwisselen in zogenaamde Communities of Practice. De 


resultaten geven geen aanleiding voor de introductie van nieuwe 


beleidsinstrumenten of majeure aanpassingen van de bestaande regelingen. De 


maatschappelijke baten van sociale innovatie slaan vooral neer in bedrijfsinterne 


verbeteringen en private opbrengsten; daar ligt geen rol van de overheid. De 


resultaten van het beleidsexperiment met Service Design Vouchers laten zien dat 


een deel van het mkb over onvoldoende informatie beschikt om een investering in 


verdienstelijking te overwegen en ook niet altijd de juiste partijen weet te vinden 


die hen bij verdienstelijking kunnen helpen. Hier ligt mogelijk wel een rol van de 


overheid. Daarom zal bezien worden hoe binnen bestaande instrumenten meer 


aandacht kan worden besteed aan bewustwording bij het mkb over de 


mogelijkheden van diensteninnovaties en het vinden van partners daarbij. Hierbij 


zal aansluiting worden gezocht bij het MKB-actieplan en de fieldlabs van de Smart 


Industry Agenda, in het bijzonder het Fieldlab Sociale Innovatie. 


 


Waar staan we? 


De afgelopen jaren zijn de R&D-uitgaven in Nederland in verhouding tot het bbp 


licht gestegen, van 1,90% in 2011 tot 2,03% in 2016 volgens voorlopige cijfers 


                                                


 
31 Dialogic (2018), Service Design Vouchers voor transformatie van de maakindustrie, Utrecht; 


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-


van-de-maakindustrie. 



https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-van-de-maakindustrie

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-van-de-maakindustrie
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van het CBS (tabel 1). Deze stijging met 0,13% van het bbp is voor 0,08%-punt 


het gevolg van stijgingen van de R&D-uitgaven in de private sector en voor 


0,05%-punt het gevolg van stijgingen van de R&D-uitgaven in de publieke sector. 


In internationaal perspectief geldt dat de stijging van de R&D-intensiteit in 


Nederland sterker is geweest dan gemiddeld in de EU en de OECD. Gemiddeld in 


de EU zijn de totale R&D-uitgaven in de periode 2011-2016 met 0,06% gestegen 


en gemiddeld in de OECD met 0,03% van het bbp (tabel 1).  


 


Nederland scoort in internationaal perspectief relatief laag bij de R&D-uitgaven in 


de private sector en relatief hoog bij de R&D-uitgaven in de publieke sector. Bij de 


totale R&D-uitgaven scoort Nederland ruim boven het EU-gemiddelde, maar is er 


wel een forse achterstand ten opzichte van het OECD-gemiddelde (tabel 1). 


 


Tabel 1:  Uitgaven aan R&D % van bbp, Nederland en internationaal, 


2011-2016 


 2011 2012 2013 2014 2015  2016 


(voor-


lopig)  


Nederland 


- waarvan privaat uitgevoerd 


- waarvan publiek uitgevoerd 


1,90% 


1,08% 


0,83% 


1,94% 


1,10% 


0,84% 


1,95% 


1,09% 


0,87% 


2,00% 


1,12% 


0,88% 


2,00% 


1,12% 


0,88% 


2,03% 


1,16% 


0,88% 


EU-28 


- waarvan privaat uitgevoerd 


- waarvan publiek uitgevoerd  


1,88% 


1,19% 


0,69% 


1,91% 


1,22% 


0,69% 


1,92% 


1,22% 


0,70% 


1,95% 


1,25% 


0,70% 


1,96% 


1,27% 


0,69% 


1,94% 


1,26% 


0,68% 


OECD 


- waarvan privaat uitgevoerd 


- waarvan publiek uitgevoerd 


2,32% 


1,62% 


0,70% 


2,31% 


1,62% 


0,69% 


2,34% 


1,65% 


0,69% 


2,36% 


1,68% 


0,68% 


2,36% 


1,69% 


0,67% 


2,35% 


1,67% 


0,68% 
Bron: CBS, StatLine en OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 


2018. 


 


Als relativering bij de relatief lage private R&D-uitgaven in Nederland kan in 


aanmerking worden genomen dat een aanzienlijk positiever beeld ontstaat als 


wordt gecorrigeerd voor de invloed van de sectorstructuur op de private R&D-


uitgaven. De sectorstructuur van Nederland wordt gekenmerkt door een relatief 


gering aandeel van de industrie binnen de totale economie en een relatief gering 


aandeel van hoogtechnologische sectoren binnen de industrie. Beide aspecten 


hebben een neerwaartse invloed op de R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland 


in verhouding tot het bbp. Na een correctie voor de invloed van de sectorstructuur 


blijven de private R&D-uitgaven in Nederland nog slechts 7% achter op het OECD-


gemiddelde; die achterstand bedraagt 32% zonder correctie voor de 


sectorstructuur (figuur 3). Hierbij kan wel worden aangetekend dat de 


sectorstructuur mede afhankelijk is van technologisch-economische successen die 


in Nederland gevestigde bedrijven op wereldmarkten weten te bereiken met 


innovatieve producten en die zijn mede afhankelijk van de private R&D-uitgaven 


van de bedrijven in Nederland. De sectorstructuur van Nederland kan dus naast 
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een oorzaak deels ook als een gevolg van de relatief lage private R&D-uitgaven in 


Nederland worden beschouwd.32 


 


Figuur 3: R&D-investeringen bedrijven gecorrigeerd voor de 


sectorstructuur, 2015 of meest recent eerder jaar; % van 


toegevoegde waarde bedrijfsleven 


 
Bron: op basis van OECD (2017), OECD Science , Technology and Industry Scoreboard 


2017, Parijs, blz. 170.  


 


Een ander relevant punt ter verklaring van de R&D-intensiteit van bedrijven in 


Nederland is dat het aandeel van R&D uitgevoerd door buitenlandse bedrijven in 


vergelijking met andere landen en ook in het licht van het sterk open karakter van 


de Nederlandse economie relatief bescheiden (figuur 4). Daar komt bij dat de 


uitstroom van R&D-financiering van in Nederland gevestigde bedrijven naar het 


buitenland groter is dan de instroom vanuit het buitenland en dat er een tendens 


waarneembaar is dat het verschil groter wordt (figuur 5). Een belangrijke 


verklaring hiervoor kan zijn dat er steeds meer productontwikkelingswerk op 


groeimarkten plaatsvindt, met name in Azië.33 OECD-cijfers laten zien dat er de 


omvang van ontwikkelingswerk als component van de private R&D-investeringen 


                                                


 
32 Zie: H.P.G. Erken en M.L. Ruiter (2008), Anatomy of private R&D expenditure: an explanation of the Dutch R&D 


shortfall based on empirical evidence, in: H.P.G Erken, Productivity, R&D and Entrepreneurship, Erasmus 


Universiteit Rotterdam, ERIM PhD Series in Research in Management, 147, Rotterdam, blz. 117-152. 
33 Rathenau (2015), R&D goes global, Den Haag; Kamerstuk 32 637, nr. 207. 
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in Nederland klein is ten opzichte van landen met een hogere private R&D-


intensiteit.34 


 


Figuur 4: R&D uitgevoerd door buitenlandse bedrijven als % van totale 


R&D-uitgaven bedrijven; 2015 of meest recent eerder jaar 


 
Bron: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 2018. 


 


Cijfers van de Europese Commissie tonen dat het aandeel van China in de 


wereldwijde bedrijfs-R&D tussen 2000 en 2015 sterk gegroeid is van 4% naar 


24%. Dat is gepaard gegaan met een afname van het aandeel van de EU van 25% 


naar 19% en een afname van het aandeel van de Verenigde Staten van 42% naar 


28%.35 De toenemende internationalisering van R&D-investeringen heeft naar 


verwachting positieve effecten op de uitwisseling en benutting van kennis, maar 


leidt ook tot een intensivering van de strijd om (onderzoeks)talent en 


kennisintensieve bedrijvigheid. Het ligt in de rede dat deze strijd het hevigst zal 


zijn als het gaat om het aantrekken van de R&D-investeringen van grote 


bedrijven, omdat die in de meeste OESO-landen het merendeel van alle private 


R&D uitvoeren. In Nederland voert de top-100 van bedrijven die in R&D 


investeren 68% van alle private R&D uit.36 


 
  


                                                


 
34 Bron: EZK-berekeningen op basis van OECD, Research and Development Statistics (OECD.Stat). 
35 Europese Commissie (2018), Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Chapter I.3, 


Brussel.  
36 OECD (2017), OECD Science , Technology and Industry Scoreboard 2017, Parijs, blz. 28. Alleen bedrijven met 


een omvang van meer dan 10 fte zijn meegenomen. 
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Figuur 5: Financieringsstromen bij in Nederland gevestigde bedrijven 


van en naar het buitenland, 1999-2016 


 
Bron: Rathenau, Factsheet innovatiebeleid, maart 2018; op basis van CBS-cijfers (t/m 2010 


gegevens alleen over oneven jaren beschikbaar). 


 


Opties voor beleidslijnen richting 2,5% van bbp 


Hieronder worden vijf mogelijke beleidslijnen besproken die bij kunnen dragen 


aan een strategie voor hogere R&D-investeringen in Nederland, met als ambitie 


om het niveau van 2,5% te realiseren. Die ambitie kan naar verwachting niet al in 


2020 gerealiseerd worden, maar dient vooral als perspectief voor de middellange 


termijn.  


 


De beschreven opties richten zich op beleid dat in Nederland vormgegeven kan 


worden. Voor innovatie is Europees beleid vanzelfsprekend evenzeer relevant, 


zowel aspecten van de interne markt en regelgeving als middelen. Bij de Europese 


middelen gaat het met name om het Kaderprogramma voor onderzoek en 


innovatie (nu Horizon 2020), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 


(EFRO, een van de structuurfondsen) en het Europees Investeringsfonds (ook wel 


het Junckerfonds). Deze lopen in 2020 af en in mei en juni jl. publiceerde de 


Europese Commissie nieuwe beleidsvoorstellen voor opvolgers van deze 


onderdelen in het kader van de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. In 


algemene zin is de kabinetsinzet Europees en nationaal (en regionaal) beleid op 


elkaar te laten aansluiten. 


Aansluitend op de voorgaande analyse is het eerste uitgangspunt voor de opties 


om vooral de private R&D-investeringen extra te stimuleren; niet alleen via 


publieke investeringen in R&D, maar ook door overheidsbeleid dat hiervoor de 


goede voorwaarden biedt, waaronder beleid gericht op beschikbaarheid van R&D-


personeel, digitalisering en ondernemerschap. Het tweede uitgangspunt is dat de 


opties passen binnen de budgettaire kaders van het regeerakkoord. Daarin zijn 


extra middelen voor onderzoek en innovatie uitgetrokken oplopend tot € 400 


miljoen structureel in 2021. Het Rathenau Instituut laat in het overzicht Totale 
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Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022 zien dat 


desondanks de totale Rijksmiddelen voor onderzoek en innovatie bij de huidige 


verwachtingen over economische groei de komende jaren zullen dalen in 


verhouding tot het bbp.37 Deze TWIN-cijfers houden echter geen rekening met 


mogelijke extra uitgaven aan onderzoek en innovatie uit andere intensiveringen in 


het regeerakkoord, zoals die voor Defensie en cybersecurity, zorg, regio’s en 


klimaat. Het derde uitgangspunt is dat de opties elkaar niet uitsluiten, maar 


complementair zijn. Dit betekent dat een combinatie van de opties de grootste 


kans heeft om de ambitie te realiseren.  


 


1. Meer R&D-investeringen van buitenlandse bedrijven aantrekken 


Een eerste beleidslijn is het aantrekken van meer R&D-investeringen van 


buitenlandse bedrijven. Hiertoe kan de strategische acquisitie bij de NFIA 


versterkt worden met als doel om meer gericht R&D-vestigingen van buitenlandse 


bedrijven aan te trekken, ook om het Nederlandse innovatie-ecosysteem te 


versterken. Dit dient plaats te vinden in samenwerking met Innovatie Attachés 


(IA), die tot taak krijgen mogelijk geïnteresseerde bedrijven ter plaatse te 


identificeren. Het ligt in de rede om de NFIA- en IA-netwerk hiertoe te versterken. 


Het is hierbij van belang dat de NFIA en het IA-netwerk ook in den brede aan dit 


aspect meer aandacht besteden. Momenteel wordt bezien welke prestatie-


indicator voor de acquisitie van R&D-investeringen door de NFIA en het IA-


netwerk het beste passend is. 


 


Daarnaast is het R&D-vestigingsklimaat van groot belang voor het aantrekken van 


buitenlandse R&D-investeringen. Dat betreft niet alleen gunstige fiscale 


voorwaarden (zie optie 2), maar vooral ook goede mogelijkheden voor publiek-


private samenwerking en voldoende beschikbaarheid van bèta-technisch 


personeel.38 Het creëren van goede mogelijkheden voor publiek-private 


samenwerking is een kernelement van de topsectorenaanpak. De beschikbaarheid 


van bèta-technisch personeel bevordert het kabinet onder meer via het 


Techniekpact.  


 


2. Schuif ter vergroting van de prikkel voor R&D-uitgaven in Nederland 


Gezien het grote aandeel van grote bedrijven in de private R&D-investeringen, de 


groeiende netto uitstroom van R&D naar het buitenland en de toenemende 


internationale strijd om deze investeringen, is het belangrijk om maatregelen te 


nemen die de met name grotere bedrijven aanzetten tot het verrichten van extra 


R&D in Nederland. Hierbij gaat het om doorgroei van zowel aangetrokken R&D-


vestigingen van buitenlandse bedrijven (optie 1) als die van gevestigde partijen. 


Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor R&D (in brede zin) is hierbij essentieel, 


omdat met name grote bedrijven zich goed oriënteren op mogelijke locaties. 


 


Een specifieke optie om de prikkel tot extra private R&D-investeringen te 


versterken (niet alleen bij multinationals, maar ook bij het grotere mkb) is het 


                                                


 
37 Rathenau (2018), Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2016-2022, Den Haag.  
38 Rathenau (2015), R&D goes global, Den Haag.  
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verhogen van het tarief in de tweede schijf van de WBSO (momenteel 14%, 


vanaf €350.000 S&O-kosten). De WBSO is immers aantoonbaar effectief in het 


stimuleren van R&D bij bedrijven.39 Uit internationaal vergelijkend onderzoek van 


de OECD blijkt dat de marginale prikkel van 14% die de WBSO grotere bedrijven 


geeft substantieel lager ligt in vergelijking met de fiscale R&D-instrumenten in 


diverse andere EU-landen, waaronder Frankrijk en Ierland.40 Ter dekking van de 


verhoging van het WBSO-tarief is een mogelijkheid om fiscale 


ondernemerschapsinstrumenten te versoberen waarvan niet kan worden 


aangetoond dat die de keuze voor ondernemerschap dan wel doorgroei van 


bedrijven bevorderen.41 Consequentie van een dergelijke schuif is dat er 


herverdelingseffecten kunnen optreden. 


 


3. Stimuleren van meer R&D in mkb  


Na te streven is verder dat mkb-bedrijven meer R&D gaan verrichten. Dit kan 


door het marginaal tarief voor de WBSO in de eerste schijf (momenteel 32%) te 


verhogen. Nederland bevindt zich nu echter al in de internationale top wat betreft 


de fiscale R&D-stimulering van mkb-bedrijven.42 Daarom zet het kabinet al 


intensiveringen uit het regeerakkoord in op extra impulsen voor R&D bij 


innovatieve mkb-bedrijven door middel van andere instrumenten. Te noemen zijn: 


de intensivering van het Innovatiekrediet en de MIT-regeling en het intensiveren 


van het gebruik van de SBIR. Als variant op de SBIR is het Innovatiepartnerschap 


als innovatiegerichte aanbestedingsprocedure een interessante optie om verder te 


verkennen.  


 


Onder meer via StartupDelta zet het kabinet in op het vergroten van de aanwas 


(en doorgroei) van nieuwe (technologisch) innovatieve bedrijven.43 Ook kan het 


kabinet bestaande mkb-bedrijven stimuleren de eerste stap te zetten naar het 


verrichten van R&D. Het MKB-actieplan zet in op het verbreden van de groep 


innovatieve bedrijven. Dit levert naar verwachting een bijdrage aan groei van de 


groep bedrijven die zelf R&D verricht.  


 


4. Bevorderen van doorgroei van innovatief mkb naar grote R&D-intensieve 


bedrijven 


Indien meer innovatieve mkb-bedrijven doorgroeien naar grote R&D-intensieve 


bedrijven, levert dit een positieve bijdrage aan de private R&D-uitgaven. Hiervoor 


is een gunstig innovatieklimaat en ondernemerschapsbeleid dat doorgroei 


bevordert van groot belang, waaronder ruimte voor bedrijven die nieuwe markten 


creëren met opkomende technologieën en innovaties op het terrein van 


maatschappelijke uitdagingen. Ook is het belangrijk dat succesvolle Nederlandse 


                                                


 
39 Uit de WBSO-evaluatie van 2012 blijkt een bang-for-the-buck van gemiddeld 1,8.  
40 OECD (2018), OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017, 


Parijs. Hierbij past de kanttekening dat de OECD hierbij geen aanvullende fiscale instrumenten zoals patentboxes 


heeft meegenomen. 
41 SEO Economisch Onderzoek (2017), Evaluatie fiscale ondernemersregelingen, SEO-rapport nr. 2017-17, 


Amsterdam. 
42 OECD (2018), OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017, 


Parijs. 
43 Kamerstuk 32 637, nr. 312. 
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innovaties schaalgrootte bereiken op de wereldmarkt. Daartoe kan Nederland 


samen met andere Europese landen inzetten op verlaging van handelsbarrières, 


binnen en buiten de EU. 


 


De inzet op sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen in het 


vernieuwde topsectorenbeleid biedt mogelijkheden om de hier voor ogen genomen 


doorgroei van innovatieve mkb-bedrijven te bevorderen. Nederlandse kennis 


behoort op een groot aantal sleuteltechnologieën tot de wereldtop (zie box 2). De 


economische kansen van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën 


staan centraal in de vernieuwing van de topsectorenaanpak. Hiervoor wordt een 


missiegedreven aanpak gevolgd. Daarbij wordt ook aangesloten bij Europese en 


regionale initiatieven, waar maatschappelijke uitdagingen al een belangrijke plaats 


hebben. 


 


Box 2: positie van Nederland op sleuteltechnologieën  


Ten behoeve van de sterkere inzet op maatschappelijke uitdagingen en 


sleuteltechnologieën heeft EZK vorig jaar enkele bijeenkomsten georganiseerd 


met experts om te komen tot een nadere duiding van de kansen die 


sleuteltechnologieën bieden.44 Deze expertgroep heeft in samenwerking met NWO 


en TNO een lijst van 50 sleuteltechnologieën (in 8 clusters) gedefinieerd waarin 


Nederland wetenschappelijk al sterk is en waar genoeg wetenschappelijke 


vooruitgang en economische kansen voor de komende jaren te verwachten zijn. 


Op basis van deze kwalitatieve analyse heeft EZK aan Elsevier Research gevraagd 


om vervolgens een kwantitatieve analyse van deze sleuteltechnologieën uit te 


voeren op basis van de impact van wetenschappelijke publicaties. 


  


De belangrijkste uitkomsten van deze kwantitatieve analyse zijn45: 


 Het Nederlandse onderzoek op het gebied van de sleuteltechnologieën is van 


zeer hoge kwaliteit. Hoewel het aandeel van Nederland in de wereldwijde 


wetenschappelijke publicatie-productie bescheiden is, ligt de impactscore op 


bijna alle sleuteltechnologieën ver boven het wereldgemiddelde en is het 


aandeel in de top 1% (de meest geciteerde output) uitzonderlijk hoog. Binnen 


de EU-28 behoort het Nederlands onderzoek binnen 41 van de 49 


sleuteltechnologieën tot de top-3 in de EU-28.46 


 Nederlandse onderzoekers op het gebied van sleuteltechnologieën werken 


relatief vaak succesvol samen in internationaal verband en met bedrijven. In 


lijn met de doelen van o.a. de topsectorenaanpak is het Nederlandse 


onderzoek in vrijwel alle sleuteltechnologieën steeds vaker het resultaat van 


samenwerking tussen onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven.  


                                                


 
44 Dit volgde op een analyse van TNO waarin maatschappelijke vernieuwingsopgaven zijn uitgewerkt naar 40 


innovatie-opgaven. Zie https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-


beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/. 
45 Elsevier Research Intelligence (2018), Quantitative analysis of Dutch research and innovation in Key 


Technologies; https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-


research-and-innovation-in-key-technologies. 
46 Voor één sleuteltechnologie waren onvoldoende publicaties beschikbaar, waardoor deze technologie is 


samengevoegd met een andere technologie. 



https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/

https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-research-and-innovation-in-key-technologies

https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-research-and-innovation-in-key-technologies





 
 


 


 
 


 


 


 
 


 


 Pagina 18 van 18 
 


Directoraat-generaal 


Bedrijfsleven & Innovatie 


Directie Innovatie en Kennis 


 
Ons kenmerk 


DGBI-I&K / 18148309 


 


 Nederlands onderzoek aan sleuteltechnologieën is evenwichtig verspreid over 


opkomende en gevestigde sleuteltechnologieën en wordt wereldwijd steeds 


meer aangehaald in publicaties en patenten. Nederlandse multinationals zijn 


daarbij een van de grootste gebruikers. 


 


Een speciale rol bij het bevorderen van de doorgroei van innovatieve mkb-


bedrijven is er voor financieringsinstrumenten, onder andere Invest NL. Invest NL 


kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van financieringsknelpunten bij 


het benutten van economische kansen rond maatschappelijke uitdagingen en 


sleuteltechnologieën. 


 


5.  Stimuleren van private R&D door meer publieke inleg in thematische PPS  


Een goed klimaat voor publiek-private samenwerking (PPS) is een van de factoren 


die bepaalt waar bedrijven R&D verrichten en in welke mate kennis gedeeld en 


benut wordt voor innovaties met commerciële en maatschappelijke baten. In de 


brief ‘Naar een Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’ richt het kabinet de 


topsectorenaanpak sterker op economische kansen van maatschappelijke thema’s 


en sleuteltechnologieën. Daarop zet het kabinet een groot deel van de extra 


middelen in het regeerakkoord voor toegepast onderzoek in, maar hiervoor 


kunnen ook andere intensiveringen in het regeerakkoord worden benut, op 


thema’s als energie en duurzaamheid, zorg, cybersecurity en voedsel. Ook de EU 


en decentrale overheden investeren in onderzoek en innovatie op dergelijke 


thema’s en sleuteltechnologieën. Het kabinet kan deze thematische samenloop 


benutten door bij de inzet van EZK-middelen voor onderzoek en innovatie extra 


nadruk te leggen op het aantrekken van co-financiering vanuit Europese middelen 


voor R&D en innovatie. Tezamen met de PPS-toeslag kan een gerichte inzet van 


publieke middelen een grote aantrekkingskracht uitoefenen op private R&D-


investeringen, ook van buitenlandse bedrijven. Bedrijven legden bij een PPS-


toeslag van 25% al 49% van de PPS-middelen in, hetgeen bij een hoger 


toeslagpercentage (in 2018 is het percentage verhoogd naar 30%) kan stijgen.  
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Inleiding 


Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en 


Klimaat (EZK) en behelst een objectieve, bibliometrische analyse van de algehele 


onderzoeksbasis in Nederland, bestaande uit alle wetenschappelijke publicaties op alle 


vakgebieden, en van vijftig sleuteltechnologieën. De Nederlandse Organisatie voor 


Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-


natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) hebben belangrijke inzichten en adviezen geleverd 


over de trefwoorden die worden gebruikt om vóór en tijdens de analyse te komen tot een definitie 


van de sleuteltechnologieën. 


In 2011 heeft het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (toen Economische 


Zaken) onder het kabinet Rutte I het topsectorenbeleid ontwikkeld ter versterking van de 


internationale positie van Nederland als kenniseconomie, ter vergroting van de Nederlandse 


inspanningen op het gebied van R&D als percentage van het BBP, en ter stimulering van consortia 


voor kennis en innovatie. De topsectoren worden gekenmerkt door hun kennisintensiteit, de 


sterke oriëntatie op export, het belang van sectorspecifieke wet- en regelgeving en door hun 


potentieel om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze sectoren 


bieden dan ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 


De minister van Economische Zaken en Klimaat sprak in 2017 de verwachting uit dat oplossingen 


voor maatschappelijke uitdagingen centraler komen te staan in het topsectorenbeleid. Deze 


uitdagingen en het behoud van de sterke concurrentiepositie van Nederland vragen om continue 


innovatie en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, die moeten komen uit: 


1. de gezamenlijke innovatiekracht van kennisinstellingen en bedrijven, en 


2. een effectieve verbinding van deze kracht aan de beleidsinzet van de regering. 
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Aanpak 


In juni 2017 stelde de High Level Group voor sleuteltechnologieën een lijst op van vijftig 


sleuteltechnologieën waarin Nederland wetenschappelijk sterk is en waarin de komende jaren 


genoeg wetenschappelijke vooruitgang en economische kansen te verwachten zijn. 


Bij het evalueren van de vijftig relevante sleuteltechnologieën, hierna ST's1 genoemd, bestond de 


eerste stap erin om deze nader te definiëren. Om relevante begrippen (d.w.z. trefwoorden en 


trefzinnen) te identificeren zodatvoor elke ST een publicatieset kon worden bepaald, leverde 


NWO  namens het ministerie en in samenwerking met TNO  lijsten van trefwoorden, aangevuld 


met door Elsevier geïdentificeerde kernbegrippen met betrekking tot elk van de vijftig relevante 


ST's. Het definiëringsproces werd opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase werden door 


experts van NWO en TNO zeer relevante technologie-trefwoorden geleverd. Deze trefwoorden 


werden vervolgens gefilterd om begrippen uit te sluiten die als te algemeen konden worden 


beschouwd. Daarna werden de resterende kandidaat-trefwoorden gekoppeld aan wetenschap- 


en technologiespecifieke thesaurusbegrippen. In de tweede fase werden de kandidaat-


trefwoorden en begrippen door de ST-specifieke deskundigengroepen gevalideerd. Met deze 


aanpak konden 49 van de oorspronkelijke ST's worden gedefinieerd. De ST 'Quantumsensoren en 


-metrologie' kon niet worden gedefinieerd doordat de experts geen overeenstemming konden 


bereiken over de trefwoorden die dit gebied het best beschrijven. 


Om meer inzicht te krijgen in de accuraatheid van de trefwoorden en begrippen werden de ST's 


geëvalueerd door TNO en NWO, samen met Elsevier, door de auteursgegevens met betrekking 


tot de kernbegrippen te beoordelen. Dit resulteerde in de opstelling van een definitieve reeks 


trefwoorden en kernbegrippen die door Elsevier werden gebruikt ter ontsluiting van 


publicatiesets die de basis vormden voor de kwantitatieve analyse. 


Gezien de hoge mate van interdisciplinariteit die inherent is aan de ontwikkeling van de ST's, is 


het vrijwel onmogelijk om a priori een volledige reeks trefwoorden per technologie te bepalen. 


Zodoende was er tijdens het proces van het identificeren van trefwoorden en kernbegrippen 


sprake van een aantal terugkerende uitdagingen. Eén daarvan was de gebrekkige definitie van 


een aantal ST's; zo was er dusdanig veel overlap tussen trefwoorden en kernbegrippen voor 


Biokatalyse enerzijds en bepaalde levenswetenschappen anderzijds dat een strikte afbakening 


lastig bleek. Een andere uitdaging bestond erin dat de reikwijdte van een ST varieerde doordat 


het onderzoek van een ST in sommige gevallen bepaalde toepassingsaspecten omvat, d.w.z. dat 


het onderscheid tussen innoveren 'in' en innoveren 'met' niet altijd kon worden gemaakt. 


Uiteindelijk kunnen ontwikkelingen in de ene ST leiden tot doorbraken in een andere ST. Zo vereist 


bijvoorbeeld de productie van energie-efficiëntere en betere halfgeleiders innovaties in het 


productieproces; hierbij komen veel verschillende technologieën kijken, zoals fotongeneratie-


technologie en nanofabricage. 


                                                      


1 Een volledige lijst van alle sleuteltechnologieën (ST's) is opgenomen in de bijlage, inclusief een indeling van de ST's in 


acht hoofdcategorieën 
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1. Nederlands onderzoek in een internationale context  


Nederlandse onderzoeksoutput houdt gelijke tred met groeiende Europese en mondiale 


output 


Nederland is een vooraanstaand onderzoeksland met een nauwe samenhang tussen 


onderzoeksactiviteiten en output enerzijds en de economische ontwikkeling anderzijds. Gezien 


het feit dat de Nederlandse bevolking slechts goed is voor 0,2% van de totale wereldbevolking, 


scoort het ver boven gemiddeld als onderzoeksland door maar liefst 2,1% van alle 


wetenschappelijke publicaties te produceren, met 38.400 publicaties alleen al in 2007. In 2016 


bedroeg het Nederlandse aandeel van de mondiale onderzoeksoutput opnieuw 2,1% (52.815 


publicaties), waaruit blijkt dat de groei van de publicatie-output gelijke tred heeft gehouden met 


die van de Europese en mondiale output. 


Publicatie-impact duidelijk boven mondiaal en Europees gemiddelde 


Om de impact van het in een land verrichte onderzoek te meten, is het niet voldoende om 


simpelweg te tellen hoe vaak de publicaties uit dat land zijn geciteerd. Een betere en algemeen 


aanvaarde methode gaat uit van de 'field-weighted citation impact' (FWCI), waarbij het aantal 


keren dat een artikel wordt geciteerd wordt genormaliseerd ten opzichte van het verwachte 


aantal citaties voor artikelen op hetzelfde vakgebied, van hetzelfde documenttype (artikel, review 


of conference paper) en publicatiejaar.2 Als we kijken naar de Nederlandse citatie-impact, is deze 


toegenomen van 1,70 in 2007 tot 1,80 in 2016, terwijl het gemiddelde voor deze hele periode 


1,77 bedroeg. Dit betekent dat de citatie-impact van Nederlandse publicaties is toegenomen van 


70% boven het wereldgemiddelde naar 80% boven het wereldgemiddelde. Bovendien is de 


Nederlandse FWCI voor elk jaar in deze periode veel hoger dan het totale EU 28-gemiddelde. 


                                                      


2 De indicator wordt altijd gedefinieerd ten opzichte van de wereldwijde referentiewaarde van 1.0. Waarden boven 1.00 


betekenen dus dat de publicaties uit een bepaald land een bovengemiddelde impact hebben, terwijl waarden onder 1.00 


een lager dan gemiddelde impact aangeven 
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Figuur 1  Totale FWCI en aandeel van alle 28 EU-lidstaten in de totale EU-28-output voor de periode 2007-2016. 


Bron: Scopus and ScienceDirect. 


Nederlands onderzoek is sterker gericht op excellentie dan op publicatiegroei  


De verdeling van citaties over artikelen is bijna per definitie uitgesproken scheef: een klein deel 


van alle gepubliceerde artikelen ontvangt het merendeel van de citaties, terwijl een groter deel 


een klein aantal citaties krijgt en een significant deel van alle artikelen niet één keer wordt 


geciteerd. Eén manier om onderzoek te evalueren is te kijken naar het relatief kleine aantal vaakst 


geciteerde artikelen. Het aandeel van Nederland in de mondiale 1% meest geciteerde artikelen is 


toegenomen van 5,1% in de periode 2007-2011 naar 5,6% in de periode 2012-2016. Terwijl 


het aantal Nederlandse publicaties in deze wereldwijde top 1% in de eerste referentieperiode iets 


meer dan 4.500 bedroeg, nam dit in de tweede periode toe tot ruim 5.900. Het aandeel van 


Nederland in de 10% meest geciteerde output nam niet zo duidelijk toe als in de top 1%, maar 


lag in beide referentieperioden constant rond de 4,0%. Nederland was gedurende beide perioden 


goed voor 10,1% van de 10% meest geciteerde artikelen in de EU-28. 


Terwijl het Nederlandse onderzoek in de top 1% van geciteerde publicaties in de meest recente 


periode een groter aandeel van zowel het wereldwijde als Europese onderzoek uitmaakt dan in de 


voorafgaande periode, zien we geen evenredige toename van het Nederlandse aandeel in de top 


10% geciteerde publicaties. Dit is niet per se een probleem en duidt erop dat Nederland zijn 


status behoudt met betrekking tot excellent onderzoek, met een accent op zeer excellent 


onderzoek. 
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2. Nederland en referentielanden per sleuteltechnologie  


De ST's worden niet gekenmerkt door discrete clusters van publicaties, maar eerder door een 


hoge mate van overeenstemming vanwege publicaties die onder één of meer ST's vallen. Zo mag 


bijvoorbeeld worden verwacht dat van de zes ST's in de categorie nanotechnologie 


(bionanotechnologie, micro- en nanofluids, nanofabricage, nanomaterialen, nanoscale devices, 


halfgeleiders) bijvoorbeeld de ST's nanomaterialen, nanofabricage en nanoscale devices een 


groot aantal publicaties delen en dus overlap vertonen. In de gebruikte methodologieën en in de 


toepassingsgebieden van de verschillende ST's is waarschijnlijk eveneens sprake van overlap. 


Ook de soms grote reikwijdte van ST's  waarvan hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie 


het duidelijkste voorbeeld is  staat garant voor de nodige overlapping. 


De onderlinge overlap en gelijkenis van ST's kan worden weergegeven in de vorm van een 


netwerkkaart, waarin het relatieve publicatievolume in elke ST en de onderlinge verbanden tussen 


de ST's worden afgebeeld. Figuur 2 bevat een dergelijk overzicht. Elke ST is geclusterd en 


gekleurd naargelang de onderlinge overeenkomst op basis van gedeelde publicaties. 


 


 


Figuur 2. Onderlinge overeenkomst van sleuteltechnologieën, op basis van gedeelde publicaties, voor mondiale 


output in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. NB: Grensvlakken met zeer lage aantallen 


gedeelde publicaties zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren. Zie de bijlage voor de volledige benamingen 


van alle ST's. 


Elke lijn in de figuur geeft de overlap tussen de verbonden ST's weer. Hoe dikker de lijn, des te 


meer overlap. De linkerkant van de kaart omvat voornamelijk computerwetenschappen-


georiënteerde ST's (donkergroen), waaronder robotica, encryptie en big data. Quantum 
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computing en quantumcommunicatie zijn eveneens ingedeeld bij dit cluster en vormen een 


belangrijke brug tussen het meer materiaalwetenschappen-georiënteerde cluster (paars), dat 


onder meer structuurmaterialen, slimme materialen en nanomaterialen omvat. 


Levenswetenschappen-georiënteerde ST's (lichtblauw) zijn in hoge mate geclusterd aan de 


rechterkant van de kaart, maar vertonen sterke verbindingen met zowel het genomica-


georiënteerde cluster (lichtgroen, rechtsboven) en de analytische wetenschappen 3  (rood; 


midden). 


Relatieve activiteit per ST in Nederland meer in lijn met EU - dan met mondiale 


onderzoekstrends 


De Relatieve Activiteit Index (RAI) is een maatstaf die het relatieve aandeel van het onderzoek dat 


op een bepaald vakgebied in een land is gepubliceerd, vergelijkt met het relatieve aandeel van het 


onderzoek dat op hetzelfde vakgebied wereldwijd is gepubliceerd. Zo produceerde Nederland 


tussen 2007 en 2016 8.102 publicaties op het gebied van de optomechatronica. Dit aantal is 


goed voor 1,7% van het totale aantal publicaties in Nederland tijdens deze periode. Op EU-28-


niveau waren publicaties op het gebied van optomechatronica goed voor 1,4% van alle 


publicaties in de EU-28. Uitgaande van de EU-28 als referentie,  bedraagt de Nederlandse RAI 


dan 1,7%/1,4% oftewel 1,21. Met andere woorden: het relatieve aandeel van het Nederlandse 


onderzoek in optomechatronica is 21% groter ten opzichte van het totale Nederlandse 


onderzoek dan ten opzichte van alle onderzoek in de EU-28. 


Al met al sluiten de Nederlandse onderzoekstrends nauw aan bij die op EU-niveau. De 


Nederlandse relatieve aandelen voor elke ST liggen vrijwel altijd dichter bij die van de EU-28 dan 


bij de wereldwijde relatieve aandelen. Dit ligt ook voor de hand, aangezien de Europese 


Commissie voor Nederlandse onderzoekers een belangrijke financieringsbron voor internationale 


samenwerking is. Dat neemt niet weg dat Nederlands onderzoek een relatief grote specialisatie 


vertoont, ook in vergelijking met de gemiddelden voor EU-28. 


Uit Nederlands perspectief zijn er een aantal duidelijk onderscheiden groepen van relatieve 


aandelen voor elke ST, ten opzichte van zowel het mondiale als het EU-28-aandeel. In de 


levenswetenschappen overtreffen de relatieve aandelen van 


genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics, gene editing & engineering, 


stamceltechnologie en biofabricage heel duidelijk de gemiddelden voor zowel de hele wereld als 


voor de EU-28. Andere ST's en categorieën waarin Nederlands onderzoek hogere relatieve 


aandelen heeft, zijn: 


- Chemische technologieën: microreactoren  25% meer dan het wereldwijde relatieve aandeel 


                                                      


3 Hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie (HFMSTech) is duidelijk het grootst (zie figuur 2), wat niet per se 


verwacht werd op grond van lopend elektrotechnisch onderzoek. Bij nadere beschouwing van de publicatieresultaten 


bleek HFMSTech voor een aanzienlijk deel te bestaan uit onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van medische 


beeldvorming en diagnostiek, zoals NMR, PET en CT. Een diepgaand onderzoek naar een bepaalde ST zou een gerichter 


resultaat van de R&D in die ST opleveren. Dit valt echter buiten het bestek van onderhavig onderzoek.    
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- Engineering & fabricagetechnologieën: optomechatronica  38% meer dan het mondiale 


relatieve aandeel; en beeldvormingstechnologieën  35% meer dan het mondiale relatieve 


aandeel. 


De specialisatietrends in alle groepscategorieën en ST's werpen een belangrijke vraag op: leidt 


de specialisatie ook tot een hogere kwaliteit? In figuur 3 worden voor alle ST's de wereldwijde 


RAI- en FWCI-waarden weergegeven. Terwijl  de relatieve aandelen van een groot aantal ST's de 


wereldwijde gemiddelden ver overtreffen, is er geen trend die suggereert dat de FWCI-waarden 


toenemen als ook de specialisatie toeneemt. Zo heeft bijvoorbeeld encryptie-onderzoek in 


Nederland een veel kleiner relatief aandeel dan 


genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics (0,74 vs. 1,57), terwijl de FWCI voor dit 


onderzoek veel hoger is (2,09 vs. 1,61). 


Ongeacht de RAI is er een sterke trend naar zeer excellent onderzoek (top 1%) en excellent 


onderzoek (top 10%) bij vrijwel alle ST-publicaties in alle groepscategorieën in Nederland. Over 


het algemeen is de kans groter Nederlands onderzoek aan te treffen in de top 1% dan in de top 


10% van geciteerde publicaties. 


Binnen de EU-


in de top 1% en top 10% van de totale output 


Het is van belang voor elke ST de plaats van Nederland in de rangorde en de impact van Nederland 


te evalueren in vergelijking met alle nationale entiteiten in de EU-28. Ondanks het beperkte 


an FWCI is Nederland 


voor dertien ST's het hooggeplaatste land in de ranglijst van de EU-28. Nederland is het op één 


na hooggeplaatste land voor zestien van de ST's, en de nummer drie voor twaalf ST's. Er zijn 


slechts acht  ST's waarvoor Nederland niet tot de top drie behoort. Kortom, Nederland produceert 


in bijna alle ST's  onderzoek van hoge kwaliteit. 


Internationale samenwerking in de lift voor vrijwel alle ST's  


Per saldo is het aandeel van al het Nederlandse onderzoek dat resulteert uit internationale 


samenwerking met 14 procentpunt (pp) toegenomen, van 47% in 2007 tot 61% in 2016. Een 


soortgelijk patroon zien we bij de ST's; voor vrijwel alle ST's is het aandeel publicaties dat 


resulteert uit internationale samenwerking tussen 2007 en 2016 toegenomen. 


De grootste toename deed zich voor in de ST sensoren en actuatoren, waarin het in 2007 bij 37% 


van de publicaties (59 van de 168) om internationale samenwerking ging, terwijl dit aandeel in 


2016 was gestegen tot 62% (145 van 234). Andere ST's met grote positieve veranderingen qua 


internationale samenwerking tijdens deze periode waren onder meer: robotica (+22 pp), 


microreactoren (+21 pp) en elektrificatie/waterstoftechnologie/power-to-gas (+21 pp). 


Algemeen gesproken is er in Nederland een sterke positieve correlatie tussen de toename van het 


aandeel internationale samenwerking en de toename van de totale FWCI. Binnen de ST's was de 


grootste positieve correlatie te vinden in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, gevolgd 


door beeldvormingstechnologieën en analytische technologieën. Slechts enkele ST's lieten een 


negatieve correlatie tussen internationale samenwerking en FWCI zien, wat een reden zou kunnen 


zijn om deze samenwerkingsverbanden nader te onderzoeken. 
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Figuur 3. Wereldwijde Relatieve Activiteit Index (WLD RAI) en FWCI van Nederlandse output per sleuteltechnologie, 


voor de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. 
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Sectoroverschrijdende samenwerking overtreft mondiaal gemiddelde met een factor dri e, 


met hoge impact 


Sectoroverschrijdende samenwerking wordt vaak gezien als de belangrijkste bron van 


kennisoverdracht in de onderzoekswereld, waarbij de combinatie van innovatie, expertise en 


werkwijzen nieuwe kansen oplevert en de efficiëntie vergroot om wetenschap en technologie 


verder vooruit te helpen. 


Nederland kent een hoge graad van sectoroverschrijdende samenwerking: 7,5% van de totale 


output in de periode 2007-2016 is het resultaat van samenwerking tussen academische 


instellingen en het bedrijfsleven, en 2,2% van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. 


Gezien het feit dat het wereldwijd gemiddelde voor samenwerking universiteiten/bedrijfsleven 


1,7% bedraagt, is duidelijk dat Nederland de sectoroverschrijdende samenwerking heeft 


omarmd. Hoewel Nederland geen extreem grote nationale onderzoeksinstituten heeft zoals het 


CSIC in Spanje of het CNRS in Frankrijk, heeft het wel een bloeiende bedrijfs-R&D-sector, met 


een research footprint die de afgelopen tien jaar als gevolg van verhoogde uitgaven geleidelijk is 


gegroeid. 


Binnen de ST's eisen de publicaties in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het 


grootste aandeel op in het Nederlandse onderzoek als geheel. Als we ons binnen het Nederlands 


onderzoek beperken tot samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijfsleven,  komt 


het grootste aandeel echter voor rekening van de ST nanofabricage en halfgeleiders;  19% van 


het onderzoek in deze ST vindt binnen dit soort samenwerkingen plaats. Bij maar liefst 36 ST's 


was het aandeel van het onderzoek binnen deze samenwerkingsverbanden groter dan 10%, en 


voor slechts twee ST's was het aandeel lager dan het algemeen Nederlands gemiddelde van 


7,5%. De impact van sectoroverschrijdende samenwerking is zodanig veel hoger dan het 


algemeen gemiddelde dat de FCWI-waarden in vrijwel alle ST's hoger zijn  in sommige gevallen 


zelfs twee of drie keer  dan de gemiddelde waarden. Zo gaat het bij 10% van de publicaties op 


het gebied van gene editing & precise genetic engineering om samenwerkingen tussen 


universiteiten en bedrijfsleven, en is de bijbehorende FCWI van 4,31 veel hoger dan het 


gemiddelde van 1,56. 


3. Nederlandse onderzoeksinstellingen  


Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben uiteenlopende onderzoeksportefeuilles. De meest 


diverse van deze onderzoeksinstellingen zijn per saldo niet per definitie de meest productieve. 


Gezien de focus op ST's nemen de technische universiteiten waarschijnlijk de bovenste plaatsen 


in als het gaat om de publicatie-output in sleuteltechnologieën. 


Nederlandse universiteiten actief in alle ST's 


Op basis van publicatie-aantallen is de TU Delft voor 17 ST's de hoogst scorende 


onderzoeksinstelling. Ook de TU Eindhoven is een sterk onderzoeksinstituut en staat voor zeven 


ST's bovenaan. Daarnaast staan ook openbare en niet-gouvernementele onderzoeksinstellingen 


op de ranglijsten  CWI, FOM (nu onderdeel van NWO), M2i en IHE Delft produceren allemaal veel 


publicaties in hun desbetreffende ST's. M2i en IHE Delft staan op de derde plaats in publicaties 


op de gebieden structuurmaterialen en scheidingstechnologieën, ST's waarin de TU Delft op 
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nummer één staat. Zoals te verwachten publiceren bedrijfsonderzoeksinstellingen op een 


kleinere schaal en zijn zij in enkele ST's vertegenwoordigd. 


In het Nederlandse universiteitssysteem lijkt het algemene patroon te zijn dat de meer technische 


universiteiten zich sterker richten op niche-ST's, gezien het lage gemiddelde aantal publicaties 


per instituut in de ST en het grote verschil in volume tussen de output van topinstellingen en die 


van andere instellingen. 


Voor een gedetailleerdere weergave van de specifieke onderzoeksinstituten die zich bezighouden 


met ST-onderzoek, bevat tabel 2 een overzicht van geselecteerde ST's en de vijf meest 


prominente Nederlandse onderzoeksinstellingen, gerangschikt naar het aantal publicaties tussen 


2007 en 2106, met daarnaast een vergelijking met de topinstelling van een aantal 


referentielanden. 


Tabel 1. Output en FWCI van de top 5 Nederlandse onderzoeksinstellingen, vergeleken met topinstellingen in 


referentielanden, voor geselecteerde sleuteltechnologieën in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and 


ScienceDirect 


Groeps-
categorie 


Aanduiding 
technologie 


Top 5 NL instellingen Public
aties 


FWCI Topinstellingen in 
referentielanden 


Public
aties 


FWCI 


Engineering 
& fabricage-
technologieë


n 


ImagTech 
Universiteit Utrecht 


3313 2.01 (USA) Harvard University 16951 2.11 


 Erasmus Universiteit 3082 2.23 (FRA) CNRS 11654 1.56 


 Universiteit van Amsterdam 2949 2.04 (DEU) University of Heidelberg 4287 1.79 


 Philips HealthTech 2611 1.71 
(GBR) University College 
London 


7027 2.07 


 Radboud Universiteit 2542 2.24 (KOR) Seoul National University 4965 1.38 


Nano-
technologieë


n 


NanoManuf ASML Netherlands BV 411 3.39 
(USA) Massachusetts Institute 
of Technology 


614 2.05 


NanoManuf Universiteit Twente 291 1.27 (FRA) CNRS 1901 1.27 


NanoManuf
Technische 


Technische Universiteit Delft 254 1.56 
(DEU) Karlsruhe Institute of 
Technology KIT 


484 1.70 


NanoManuf 
Technische Universiteit 
Eindhoven 


247 1.24 (GBR) University of Cambridge 407 1.36 


NanoManuf Philips HealthTech 106 2.77 
(KOR) Korea Advanced Institute 
of Science and Technology 


529 1.44 


Digitale 
technologieë


n 


BigData Universiteit van Amsterdam 1352 1.61 (USA) Harvard University 4223 1.70 


 Universiteit Utrecht 936 1.57 (FRA) CNRS 5384 1.20 


 
Technische Universiteit Delft 877 1.42 


(DEU) Technische Universitat 
Munchen 


1303 1.90 


 
Technische Universiteit 
Eindhoven 


864 2.45 
(GBR) University College 
London 


2233 1.78 


 Radboud Universiteit 837 1.60 (KOR) Seoul National University 1498 1.12 


 


Over de hele linie doen Nederlandse onderzoeksinstellingen het goed in vergelijking met de 


topinstellingen in referentielanden. De outputvolumes zijn vaak lager, maar de FWCI-waarden zijn 


vaak het hoogst, zelfs vergeleken met instellingen uit de Verenigde Staten. Hoewel bijvoorbeeld 


Eindhoven op het gebied van Big Data minder publicaties heeft dan alle topinstellingen in 


referentielanden, scoort het veel hogere FWCI-waarden. Hetzelfde patroon is zichtbaar bij 


beeldvormingstechnologieën, waarbij de Erasmus Universiteit minder dan een vijfde van het 


aantal publicaties van Harvard University heeft, maar met die output wel een aanzienlijk hogere 


impact realiseert. 


Ondernemingen spelen een grote rol in de Nederlandse onderzoeksoutput, en dit is vooral ook het 


geval voor ST's zoals beeldvormingstechnologieën, waarin Philips HealthTech qua output het op 


drie na grootste onderzoeksinstituut is. In de nanofabricage is ASML Netherlands BV de grootste 
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producent van publicaties in Nederland en Philips Healthcare de op vier na grootste. Philips en 


ASML scoren ook de hoogste FWCI-waarden in de ST nanofabricage van alle instituten in 


Nederland en de referentielanden.  


4. Nederlands onderzoek geciteerd in patenten 


Patentgegevens zijn een graadmeter voor de effectiviteit waarmee onderzoek wordt vertaald in 


concrete toepassingen. Het aantal patentcitaties, oftewel het aantal keren dat publicaties 


worden geciteerd in patenten, wordt beschouwd als een indicatie voor de economische waarde 


van onderzoeksoutput. Een patentfamilie staat voor alle patentaanvragen en toegekende 


patenten voor een bepaalde technologie. In evaluatiestudies wordt in plaats van het aantal 


patentaanvragen (of het aantal toegekende patenten) steeds vaker het aantal patentfamilies 


gebruikt, omdat deze nauwkeuriger de collectieve kennis weergeven die voor een bepaalde 


technologie relevant is. 


Er zijn verschillen zichtbaar tussen patentbureaus, die niet alleen inzicht geven in de nationaliteit 


van de uitvinders en rechtverkrijgenden (uitvinders en rechtverkrijgenden vragen meestal eerst 


patent aan bij hun eigen patentbureau en daarna bij andere patentbureaus 4), maar ook in de 


potentiële markten voor de technologieën. Zo zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten de grootste 


commerciële markt ter wereld, en door patent te verkrijgen via het United States Patent and 


Trademark Office (USPTO) verwacht de aanvrager de meeste waarde uit zijn technologie te halen. 


Nederlands onderzoek is hoogst relevant op mondiale schaal  


In het United States Patent and Trademark Office (USPTO), het European Patent Office (EPO) en 


het World Intellectual Property Office (WIPO) worden Nederlandse publicaties op het gebied van 


hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën die zijn verschenen tussen 2007 en 2016, 


geciteerd door 7.985 patentfamilies wereldwijd. Bij 920 (11,5%) van die patentfamilies was een 


Nederlandse uitvinder betrokken, terwijl bij 1.729 (26,7%) een uitvinder uit een EU-land 


betrokken was. Bij 5.357 (67,1%) families was een uitvinder van buiten de EU-28 betrokken. 


Voor alle ST's zijn de meeste uitvinders die voorkomen in patentfamilies waarin Nederlands 


onderzoek wordt geciteerd, afkomstig uit landen buiten de EU. Dit betekent dat voor Nederlands 


onderzoek (d.w.z. publicaties) in  en technologieën (d.w.z. patenten) voor  elk van de ST's, de 


grootste economische voordelen buiten de EU-28 te verwachten zijn. Van alle ST's wordt 


Nederlands onderzoek in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het meest geciteerd in 


patenten wereldwijd, en het meest door Nederlandse uitvinders en rechtverkrijgenden, op korte 


afstand gevolgd door katalyse en analytische technologieën. Interessant genoeg is katalyse de 


ST die het vaakst wordt geciteerd in patentfamilies waarin uitvinders en rechtverkrijgenden zowel 


afkomstig zijn uit de EU-28 als uit andere landen. 


Uit de sterke aanwezigheid van ondernemingen als Philips, en het feit dat in Nederland negentien 


mondiaal opererende chemieconcerns gevestigd zijn, waaronder BASF, AkzoNobel, Dow 


Chemical, SABIC en Royal Dutch Shell, blijkt dat Nederlands onderzoek in deze ST's volop 


                                                      


4 Voor meer informatie over kosten- en dekkingsaspecten in patentaanvragen, zie: 


Harhoff D., F.M.Scherer en K. Vopel (2002), 'Citations, family size, opposition and the value of patent rights',  Research 


Policy, vol. 32/8, pp. 1343-63. 
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gelegenheid heeft tot commercialisering, niet alleen lokaal, maar ook via de wereldwijd actieve 


dochtermaatschappijen van deze concerns. 


Er zijn tal van gerenommeerde buitenlandse academische onderzoeksinstellingen die in hun 


patentdocumenten Nederlands onderzoek citeren. Hiertoe behoren Harvard University, de 


University of California System, CalTech en MIT, en openbare onderzoeksinstituten als CNRS. 


Nederlandse academische onderzoeksinstellingen, waaronder de Universiteit Leiden, de 


Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de TU's Delft en Eindhoven citeren 


eveneens Nederlands onderzoek, maar in veel geringere mate dan buitenlandse instellingen. 


Het meest relevante punt in dit verband is dat instellingen die Nederlands onderzoek citeren, een 


wereldwijd marktbereik hebben en academische, bedrijfs-, medische en overheidssectoren 


omvatten. De Nederlandse onderzoeksoutput in de ST's wordt frequent gebruikt ter 


ondersteuning van patentaanvragen, wat sterk pleit voor de expertise en kwaliteit van 


Nederlands onderzoek. Een grondige analyse van de licentiëring of commerciële resultaten van 


de patentfamilies die Nederlands onderzoek citeren, valt buiten het bestek van dit rapport. Van 


de in deze paragraaf besproken gegevens spreken echter positieve signalen uit voor wat betreft 


het nut en de waarde van Nederlands onderzoek. 


5. Volwassenheid per sleuteltechnologie  


Cumulatieve groeipatronen van de output van wetenschappelijke publicaties zijn zeer goede 


indicatoren om aan te geven waar radicale ontwikkelingen in wetenschap, technologie en 


innovatie optreden. In de wereld van vandaag wordt steeds meer onderzoek geproduceerd, 


waardoor ook het aantal wetenschappelijke publicaties stijgt. Hierom zal er altijd sprake zijn van 


concurrentie om middelen, in de vorm van financiering van fundamenteel of toegepast onderzoek 


of in de vorm van mensen die dat onderzoek kunnen uitvoeren. Door het analyseren van de 


groeikenmerken kunnen schattingen worden gedaan om snelgroeiende baanbrekende 


technologieën te identificeren 5 . De onderverdeling van elke ST in drie fasen: opkomend, 


verbetering/invoering en volwassenheid, berust op het procentuele aandeel van het geschatte 


maximumaantal publicaties in 2016 en de groeisnelheid. De groeisnelheid kan worden 


beschouwd als een graadmeter voor hoe 'hot' het desbetreffende onderzoeksgebied is, en het 


percentage van het geschatte maximumaantal geeft een indicatie van de duurzaamheid van het 


vakgebied. 


Sleuteltechnologieën variëren qua volwassenheidsniveau 


Van alle sleuteltechnologieën hebben nanoscale devices, microfluids, blockchain en 


nanogeneeskunde de hoogste groeicijfers, zoals weergegeven in figuur 4. Nanogeneeskunde 


heeft ook een van de laagste percentages geschatte maximumwaarden, wat duidt op een 


aanzienlijk groeipotentieel van dit vakgebied. Voor brede sleuteltechnologieën zoals 


                                                      


5 Groeiparameters en schattingen van maximale output worden gegenereerd door logistische functies te fitten op de 


cumulatieve totalen voor elk van de ST's, op basis van outputgegevens voor de jaren 1996-2016. Voor een overzicht 


van onderzoeken die deze methode toepassen, zie Tugrul U. et al. Forecasting emerging technologies: Use of 


bibliometrics and patent analysis, Technological Forecasting and Social Change, 2006. 
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hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, analytische technologieën en katalyse was de 


groei trager en viel het percentage van de geschatte maximumoutput voor 2016 veelal hoger uit. 


Over het algemeen kunnen ST's rechts onderin figuur 4 worden beschouwd als belangrijke 


technologieën in opkomende vakgebieden, terwijl de ST's linksboven volwassen vakgebieden zijn. 


Figuur 4. Groeicijfers en het percentage van het geschatte maximumaantal publicaties, per sleuteltechnologie, op 


basis van het fitten van log-functies op de cumulatieve mondiale publicatie-output tussen 1996 en 2016. De 


aantallen werden geschat voor de jaren tot en met 2036. De grootte van de bol staat voor het geschatte 


maximumaantal publicaties. Bron: Scopus. 
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6. Slotopmerkingen  


Het algemene beeld van de onderzoeksactiviteiten en output in Nederland is positief, zowel op 


het niveau van alle publicaties op alle vakgebieden als op het niveau van de ST's. De analyse van 


publicatiegegevens laat zien dat, voor alle publicatie-output op alle vakgebieden, Nederland ver 


boven zijn stand presteert, met een aandeel van 2,1% in alle publicaties wereldwijd (en een 


bevolkingsaandeel van slechts 0,2%), met een impact van 77% boven het wereldgemiddelde en 


een dienovereenkomstige FWCI van 1,77. 


Het ontwikkelen, definiëren en grondig onderzoeken van de onderzoeksactiviteiten rondom elke 


ST en de bredere categorieën van vakgebieden waaronder ze vallen, is een stap op weg naar het 


identificeren en verfijnen van de onderzoeksagenda waarvan in de nabije toekomst het grootste 


effect op het Nederlandse sociale, economische en onderzoekslandschap kan worden verwacht. 


Met dit doel voor ogen gaat Nederland op het niveau van de ST's in de EU-28 op kop; vrijwel alle 


ST's hebben een grote impact, en in alle ST's is er een zichtbare tendens naar zeer excellent 


onderzoek (top 1%). Tot de ST-themacategorieën waarin Nederlands onderzoek een veel hoger 


relatief aandeel laat zien dan de mondiale aandelen behoren life science-technologieën, 


chemische technologieën en engineering & fabricagetechnologieën. 


Nederlands onderzoek is niet alleen uitgesproken internationaal, waarbij bijna 61% van alle 


publicaties het resultaat is van internationale samenwerking, maar laat ook een hoge graad van 


sectoroverschrijdende samenwerking zien  trends die ook in vrijwel alle ST's kunnen worden 


waargenomen. Daarnaast wordt de economische waarde van Nederlands onderzoek op mondiale 


schaal gerealiseerd, waarbij Nederlands onderzoek in toenemende mate wordt geciteerd door 


uitvinders over de hele wereld. Nederlandse multinationals behoren tot de grootste gebruikers en 


verwerkers van Nederlands onderzoek, en mondiaal gerenommeerde instellingen erkennen in 


toenemende mate de waarde van innovatieve onderzoeksactiviteiten uit Nederland. Dit sluit aan 


op de doelstellingen van beleidsinstrumenten als het topsectorenbeleid, en op de 


internationalisering van publiek-private samenwerkingsvormen. 


Nederlandse onderzoeksexpertise is verspreid over zowel volwassen technologieën als 


veelbelovende nieuwere technologische gebieden. Gezien het betrekkelijk kleine aantal 


onderzoeksinstellingen in Nederland levert de diversiteit van de onderzoeksactiviteiten voordelen 


op in de vorm van output met meer impact. Dat is zelfs zozeer het geval dat Nederlands onderzoek 


in bepaalde ST's een grotere impact heeft dan dat van veel internationaal gerenommeerde 


instellingen, inclusief MIT en Harvard. 
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Bijlage: Definitie van sleuteltechnologieën 


De in dit rapport besproken sleuteltechnologieën zijn het resultaat van de analyse van 


technologieën die van belang zijn voor de Nederlandse economie en/of die actuele en toekomstige 


maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. Deze analyse is uitgevoerd door een High Level 


Group voor sleuteltechnologieën, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal sectoren, 


kennisinstellingen, ondernemingen en ministeries. 


Op een bijeenkomst van de High Level Group op 11 mei 2017 is de volgende definitie van 


sleuteltechnologieën geformuleerd: 


Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed 


toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van 


maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door 


het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de 


concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Sleuteltechnologieën maken 


baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. Sleuteltechnologieën zijn 


relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt. 6 


De ST's zijn geclusterd in de volgende acht categorieën: 


1. Geavanceerde materialen  - Advanced Materials )  


2. Fotonica en lichttechnologieën  - Photonics and Light technologies  


3. Quantumtechnologieën  - Quantum technologies   


4. Digitale technologieën  - Digital technologies   


5. Chemische technologieën  - Chemical technologies   


6. Nanotechnologieën  - Nanotechnologies   


7. Life science-technologieën  - Life science technologies   


8. Engineering- en fabricagetechnologieën  - Engineering and Fabrication technologies   


De categorieën en afkortingen voor elke sleuteltechnologie worden weergegeven in tabel A.1. 
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Tabel A.1: In figuren en tabellen gebruikte categorieën, sleuteltechnologieën en afkortingen 


Category Technology name 
Abbreviated 
name 


Advanced Materials Bio (related) materials and soft material BioMat 
 Composite and ceramics CompCerms 
 Designer and meta materials DesMetaMat 
 Energy conversion EnrgConv 
 Energy storage materials EnrgStorg 
 Optical/electronic/magnetic materials (incl 2D and graphene) OEMMat 
 Smart/self healing/self-organising materials SmartMat 
 Structural materials StructMat 
 Thin films and coatings ThinFilmCoats 


Chemical technologies (Bio)Process technology including process intensification BioProcTech 
 Analytic technologies AnalytTech 
 Catalysis Catalysis 
 Electrification / Hydrogen technology / power to gas ElecHTech 
 Microreactors MicroReact 
 Separation technology SeprtTech 


Digital technologies Artificial intelligence (incl. machine and deep learning) AI 
 Big data and data analytics BigData 
 Block chain Blockchain 
 Encryption technologies/ digital security Encrypt 


 
High Performance Computing Grid Computing and Cloud 
Technologies/Computing 


HPCC 


Engineering and 
fabrication technologies 


(Opto)mechatronics OpMechat 


 Additive manufacturing/3D printing AddManuf 
 Cyberphysical systems CyberPhySys 
 High frequency and mixed signal technologies HFMSTech 
 Imaging technologies ImagTech 
 Robotics Robotics 
 Sensors and actuators SensActua 


Life sciences technologies Biocatalysis BioCat 
 Biochips and biosensors BioChipSens 
 Biofabrication Biofab 
 Gene editing/precise genetic engineering GeneEditEng 
 Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics GenXomics 
 Industrial biotechnology (white) IndBiot 
 Nanomedicine NanoMed 
 Organ on a chip OrgChip 
 Stem cell technology StemCellTech 
 Synthetic cell technology SynthCellTech 


Nanotechnologies Bionanotechnology Bionano 
 Micro and nanofluidics MicroFluidcs 
 Nanomanufacturing NanoManuf 
 Nanomaterials NanoMat 
 Nanoscale devices NanoDev 
 Semiconductor devices SemiCondD 


Photonics and light 
technologies 


Integrated photonics IntPhoton 


 Photon generation technologies PhoGenTech 
 Photonic detection PhoDet 
 Photovoltaics PV 


Quantum technologies Quantum communication QuComm 
 Quantum computing QuComp 
 Quantum sensors and metrology QuSensMet 


 





		Inleiding

		1. Nederlands onderzoek in een internationale context

		2. Nederland en referentielanden per sleuteltechnologie

		3. Nederlandse onderzoeksinstellingen

		4. Nederlands onderzoek geciteerd in patenten

		5. Volwassenheid per sleuteltechnologie

		6. Slotopmerkingen

		Bijlage: Definitie van sleuteltechnologieën
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Vooraf 


“To live in a modern democracy is to be experimented on by policymakers from cradle to 


grave. Education is intended to mould an upstanding future citizen; a prison sentence, re-


shape someone who has gone astray. But without evidence, those setting policy for schools 


and prisons are little better than a doctor relying on leeches and bloodletting. Citizens, as 


much as patients, deserve to know that the treatments they endure do actually work” 


(ontleend aan “In praise of human guinea pigs”, The Economist, December 12th 2015, p. 


18.) 


Dankwoord 


Graag willen we als onderzoekers onze dank uitspreken aan in de eerste plaats de respon-


denten van bedrijven die bij hebben gedragen aan de nul- en eenmeting van het 


beleidsexperiment. Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de vertegenwoordigers van or-


ganisaties uit vooral de maakindustrie en de creatieve industrie die ons hebben geholpen 


met contacten in het veld. RVO danken we voor het meedenken bij het ontwerp en de uit-


voering van de experimentele Service Design Voucher regeling. Tot slot bedanken we hier 


graag de stuurgroep, de klankbordgroep en de diverse betrokkenen van het Ministerie van 


EZK (als opdrachtgever) voor het meedenken en de gevoerde beraadslagingen.  
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Managementsamenvatting 


Aanleiding en doelstelling 


In 2016 en 2017 is een beleidsexperiment diensteninnovatie in de vorm van zogenaamde 


Service Design Voucher uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ministerie van (destijds) 


Economische Zaken, RVO en Dialogic. Aanleiding vormde de kabinetsreactie op de beleids-


doorlichting van het bedrijvenbeleid in 2015 en twee adviezen van de AWTI over 


diensteninnovatie en sociale innovatie. In deze rapportage staat het beleidsexperiment met 


diensteninnovatie centraal. Het ministerie beoogt daarmee twee vliegen in een klap te slaan, 


te weten: bezien in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinter-


ventie behoeft en ervaring opdoen met beleidsexperimenten.  


Toetsen instrument via een beleidsexperiment 


Ondernemingen – niet in de laatste plaats in de maakindustrie – bieden in toenemende mate 


‘oplossingen’, ‘ervaringen’ of product-/dienstcombinaties aan waarbij ze hun klanten ‘ont-


zorgen’. Door het toevoegen van dienstenelementen aan hun productaanbod – een proces 


dat wordt omschreven als verdienstelijking (servitisation) – pogen maakbedrijven zich te 


onderscheiden van de concurrentie. De omslag naar dergelijke product-dienstencombinaties 


of (meer) dienstengebaseerde businessmodellen is echter geen sinecure. Vooral MKB-maak-


bedrijven worstelen met deze omslag. Het beleidsexperiment Service Design Voucher 


beoogde daarom om specifiek deze groep te ondersteunen met een dergelijke omslag.1 Om 


te voorkomen dat er grootschalige ondersteuningsprogramma’s worden opgezet die achteraf 


weinig effect hebben, is ervoor gekozen de interventie eerst in het klein (in de vorm van een 


experiment) te toetsen. Het gebruik van een dergelijk beleidsexperiment past in de ruimere 


ontwikkeling naar evidence based policy-making zoals die momenteel bij het ministerie van 


EZK (en ook andere ministeries) plaats heeft.  


Instrument in de vorm van een Service Design Voucher (SDV) 


De interventie in de vorm van een SDV bestond uit een ‘tegoedbon’ waarmee een MKB-


ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kon laten beantwoorden door een ken-


nisinstelling of een adviesbureau. Het ging om een officiële regeling die eind oktober 2016 


in de Staatscourant is gepubliceerd.2 Een MKB-ondernemer uit de maakindustrie ontving 


maximaal €3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbu-


reau voor een service design project. Een van de voorwaarden was dat de ondernemer zelf 


ook €1000 investeert. De ondernemer kon de voucher bij RVO aanvragen en voerde deze uit 


samen met een kennisinstelling of adviesbureau uit de creatieve industrie of een andere 


zakelijke dienstverlener. Hiermee zijn kleine projecten uitgevoerd waarbij maakbedrijven 


zich verdiepen in wensen van klanten door inzet van uiteenlopende methoden (deels service 


design methoden) of nadenken hoe zij diensten aanbieden in aanvulling op of sterk verweven 


met hun fysieke product. Bij de publicatie van de regeling is expliciet aangegeven dat het 


om een beleidsexperiment gaat (maximaal 80 vouchers) en dat er bij overtekening loting 


plaats zal vinden. Uiteindelijk zijn 110 aanvragen voor vouchers bij RVO ingediend (maart 


                                                


1 Een tweede interventie met een vergelijkbare doelstelling en vergelijkbare doelgroep, te weten Service 


Design Masterclasses, is tussentijds afgeblazen vanwege onvoldoende belangstelling. Zie bijlage 1. 


2 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html. 



https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html
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2017) en 60 vouchers zijn door RVO na een toetsing toegekend (mei 2017). In de vijf maan-


den die maximaal beschikbaar waren, zijn uiteindelijk 42 vouchers ook werkelijk verzilverd.  


Meting van gewenste gedragsverandering in een beleidsexperiment  


Een experiment is een van oorsprong wetenschappelijke onderzoeksmethode die men in 


staat stelt om het causale effect van een bepaalde interventie X op een bepaalde uitkomst Y 


in populatie Z vast te stellen. Bij een experiment wordt binnen de gekozen populatie (hier: 


MKB-maakindustrie) een steekproef genomen. Een steekproef uit deze populatie wordt ver-


volgens in twee groepen opgedeeld: een experimentele- en een controlegroep. De 


experimentele groep ontvangt de interventie, in tegenstelling tot de andere groep (de con-


trolegroep). Om met zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald effect kan worden 


toegeschreven aan een interventie dienen kenmerken van de bedrijven waar de interventie 


mogelijk invloed op heeft te worden gemeten. Dit dient zowel vóór (via een 0-meting) en ná 


de interventie (via 1- en eventuele daaropvolgende metingen) plaats te vinden. De metingen 


betreffen zowel bedrijven in de experimentele groep (met voucher) als in de controlegroep.3  


Uiteindelijk hebben 283 bedrijven deelgenomen aan de 0-meting (waarvan er 110 daadwer-


kelijk een aanvraag voor een voucher hebben ingediend), en 88 ondernemingen aan de 1-


meting (waarvan 28 uit de experimentele groep). Om het effect van instrument te kunnen 


meten, dient de gewenste gedragsverandering expliciet gemaakt te worden. Hiervoor is ge-


bruik gemaakt van het Service Innovation Maturity model (SIM-model). Dat model bestaat 


uit zes opeenvolgende stadia, waarbij de hogere stadia overeenkomen met een verder ge-


servitiseerde onderneming of verder doorgedreven verdienstelijking. Het model geeft aan 


dat naarmate een onderneming verder is geservitiseerd dit op steeds meer aspecten in de 


bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten tot uiting komt. Door te meten aan deze opeenvol-


gende stadia van verdienstelijking konden we bepalen hoever de verdienstelijking was 


voortgeschreden op moment van 0-meting en 1-meting. Onderstaand presenteren we de 


belangrijkste lessen en aanbevelingen voor wat betreft respectievelijk bevordering van ver-


dienstelijking in MKB-maakindustrie en het uitvoeren van beleidsexperimenten. 


Lessen en aanbevelingen m.b.t. het bevorderen van verdienstelijking  


Uit analyses met betrekking tot deelname en geboekte resultaten op het vlak van service 


innovation maturity4 volgen de volgende hoofdbevindingen: 


1) Het is aannemelijk dat de service design vouchers hebben bijgedragen aan be-


wustzijn en strategie rondom verdienstelijking bij MKB-maakbedrijven. Dit zijn 


effecten die vooral betrekking hebben op de eerste stadia van het service innovation 


maturity-model. Bij de experimentele groep, die de voucher gehad hebben, is het ‘toe-


voegen van diensten aan producten’ gestegen in de rangorde van innovatietypen die 


prioriteit hebben; dit in tegenstelling tot de controlegroep. Ook als het gaat om gereali-


seerde innovatie is er enkel bij de experimentele groep een duidelijke stijging 


waarneembaar bij bedrijven die daadwerkelijk diensten aan producten toevoegen. 


                                                


3 Het beleidsexperiment is oorspronkelijk opgezet als zogenaamde Randomised Controlled Trail (RCT) 


waarbij via loting wordt bepaald of een bedrijf wel of niet een interventie ondergaat. Hoewel 110 


ondernemingen een voucher hadden aangevraagd, voldeden niet alle aanvragen aan de eisen van het 


instrument. Uiteindelijk konden 60 vouchers worden toegekend en was er geen loting mogelijk. We 


hebben daarom moeten uitwijken naar een zogenaamd quasi-experimenteel experiment en de con-


trolegroep op een andere manier moeten samenstellen. Voor details zie §2.1, §2.4 en bijlage 9.  


4 In deze studie zijn zes opeenvolgende stadia van verdienstelijking van een onderneming onderscheiden 


in het zogenaamde Service Innovation Maturity (SIM) model.  
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Bedrijven met een voucher zijn bovendien op een aantal punten meer gaan doen aan 


formalisatie en samenwerking in het kader van service design. 


 


2) Het onderzochte instrument is vooral geschikt voor de tussengroep van bedrij-


ven die weten dat ze iets met verdienstelijking willen, maar zich daar nog 


nauwelijks in hebben verdiept. Als het gaat om deelname aan het beleid zien we dat 


vooral het kleinbedrijf op de voucher afkomt en dat het bereik waarschijnlijk beperkter 


is dan vooraf gedacht. Aan de ene kant zijn er bedrijven die gebaat zouden zijn bij een 


oriëntatie op verdienstelijking, maar zij herkennen de problematiek niet, zullen dus niet 


indienen, en blijven zo ‘onbewust onbekwaam’. Aan de andere kant zijn er bedrijven die 


al de noodzaak zien om met verdienstelijking aan de slag te gaan: voor hen is de voucher 


een onvoldoende stimulans om iets groters op te pakken. Het onderzochte instrument is 


het meest geschikt voor de tussengroep en voor het kleinbedrijf. Voor een eventueel 


vervolg is het zaak om de voornoemde groepen te kunnen onderscheiden en een duide-


lijke visie te vormen op wie vooral ondersteund moet worden. 


 


3) Er zijn meerdere rationales die beleid voor verdienstelijking legitimeren; even-


tueel vervolgbeleid dient aan te grijpen op de meest concrete knelpunten. De 


algemene rationale die bij de SDV van toepassing was betrof het ondersteunen van ‘ca-


pability development’ op het vlak van verdienstelijking. Voor awareness-beleid kunnen 


we stellen dat bedrijven soms over onvoldoende informatie beschikken om een investe-


ring in verdienstelijking te overwegen (‘informatie asymmetrie’). Indien bedrijven het 


belang wel zien om dit op te pakken, kan het ook spaaklopen bij het zoeken van een 


partner die de juiste kennis heeft om een MKB-maakbedrijf bij de transformaties te be-


geleiden (‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de maakbedrijven het belang 


wel zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig blijven omdat ze twij-


felen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organisatie-aanpassingen 


en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt verdienstelijking stuk op rendabiliteit voor 


de ondernemer (positieve ‘externalities’ naar andere bedrijven worden door die onder-


nemer immers niet meegenomen in de business case). Het ligt voor de hand te focussen 


op de meest urgente knelpunten. Een alternatief is om niet per knelpunt een interventie 


te bedenken, maar om een instrument te ontwikkelen dat ruimte biedt voor steun op het 


specifieke SIM-stadium waarin een bedrijf vastloopt. 


Onderwerp, vorm en doelgroep van de voucher zijn allen relevant en acceptabel, en heeft 


bij een selecte groep van MKB-maakbedrijven een zetje in de goede richting gegeven op het 


pad van verdienstelijking. Echter, een geheel nieuw en eigenstandig instrument met een 


geheel eigen label met alle benodigde communicatie bleek voor beide beleidsexperimenten 


soms een brug te ver. Op basis van de bevindingen van het beleidsexperiment adviseren wij 


daarom de service design vouchers niet voort te zetten in de huidige vorm. Met het oog op 


de toekomst zien we drie manieren om verdienstelijking (en ruimer diensteninnovatie) te 


bevorderen. In een generieke variant kan binnen het bestaande instrumentarium van in-


novatiebeleid nadrukkelijker ruimte worden gemaakt voor verdienstelijking of ruimer 


diensteninnovatie. In een continueringsvariant kan de voucher opnieuw – en met inacht-


neming van de opgedane lessen – worden aangeboden. De idee is dat juist nu een versie 


2.0 kan worden ontwikkeld die beter aansluit en waarbij opnieuw de effecten kunnen worden 


gemeten en beoordeeld. Tenslotte is het mogelijk om in een specifieke ‘integratie’-vari-


ant vouchers voor verdienstelijking onderdeel te laten zijn van lokale, sectorale of 


thematische initiatieven. In de laatste variant is verdienstelijking niet het kernonderwerp 


van een (herkenbaar) instrument, maar onderdeel van een thematiek waar bedrijven pro-


actiever, dus vanuit zichzelf, mee aan de slag gaan. Verdienstelijking is dan bijvoorbeeld een 
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middel (en geen doel op zich) om vorm te geven aan circulair ondernemen, aan slim produ-


ceren of ondernemingsgroei via de switch naar nieuwe verdienmodellen.  


Lessen en aanbevelingen m.b.t. het uitvoeren van beleidsexperimenten  


Het doorlopen van de volledige cyclus van beleidsontwerp, -implementatie, -monitoring en 


–evaluatie levert ook diverse inzichten als het gaat om de vormgeving en toepasbaarheid 


van beleidsexperimenten. We presenteren hier de 8 belangrijkste lessen, waarvan enkele 


specifiek betrekking hebben op experimenten waarbij de doelgroep zich actief dient aan te 


melden5:  


1) De combinatie van een nieuw beleidsexperiment voor een nieuwe doelgroep is 


moeilijk te verenigen met de hoge eisen die een randomised controlled trail 


(RCT) stelt. Veel beleidsexperimenten betreffen een variatie binnen een bestaande in-


terventie, gericht op het optimaliseren van de effectiviteit. Bij de SDV is gebleken dat 


het lastig is om een nieuw soort interventie met een relatief onbekend thema (service 


design) te richten op een groep die daarmee onbekend is. In het vervolg is het verstandig 


om nadrukkelijker rekening te houden met het onderscheid tussen de vraag werkt een 


nieuw soort interventie überhaupt? (explanatory/efficacy trials) en de vraag wanneer 


werkt de interventie het best? (pragmatic/efficiency trials). 


 


2) De eisen die aan een RCT gesteld worden zijn behoorlijk stringent, zeker in 


combinatie met een beperkt beleidsbudget voor een beleidsexperiment Er zijn 


weinig omstandigheden waarin aan alle of de meeste van de eisen van een RCT kan 


worden voldaan. Uiteraard geldt dat in een RCT causaliteit het beste kan worden aange-


toond, maar het gevaar dreigt dat alleen beleidsexperimenten in aanmerking komen die 


zich lenen voor een RCT. Daarmee gaat de methodische eis de inhoudelijk eisen aan een 


beleidsexperiment mogelijk overstemmen. 


 


3) Nieuwe interventies kunnen nog niet bogen op bekendheid en er moet derhalve 


sterk geïnvesteerd worden in bekendheid onder de doelgroep (die bovendien 


nauwkeurig moet worden bepaald) indien gekozen wordt voor de RCT-vorm. 


Om die reden moet goed gekeken worden wanneer de RCT-vorm vereist is en wanneer 


kan worden volstaan met een minder veeleisende opzet van een experiment. De voucher 


heeft aangetoond dat ondanks een zeer uitgebreide communicatiecampagne het moeilijk 


is gebleken om bedrijven een aanvraag te laten doen voor een ‘tegoedbon’ met een 


relatief geringe eigen bijdrage. Op het moment dat de steekproef niet een gemiddelde 


doorsnede is, maar juist de voorhoede of achterhoede, dan is het beleidsexperiment niet 


geschikt als ‘eerste test met opschaalpotentie’.  


 


4) Beleidsexperimenten vergen een aanzienlijke doorlooptijd; die tijd is er wel-


licht niet altijd. Gebleken is dat het uitvoeren van een variatie op een bestaand 


beleidsinstrument (i.e. een voucher) voor een nieuwe problematiek en een specifieke 


doelgroep ongeveer 1,5 jaar doorlooptijd vergt).  Bij een dergelijk lange doorlooptijd zijn 


beleidsexperimenten niet bij uitstek geschikt om urgente problematieken aan te pakken. 


De huidige manier waarop experimenten worden vormgegeven lenen zich met name 


                                                


5 We zien af van lessen die generiek voor evaluaties gelden zoals de langere incubatietijd die nodig is 


om te bepalen of een instrument of een beleidsexperiment daadwerkelijk effect sorteert. Ook attrri-


butie is een generiek probleem dat inherent is aan alle beleidsevaluaties van individuele instrumenten 


c.q. experimenten. 
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voor problemen die nu aan het licht komen en in de toekomst zullen aanhouden (e.g. op 


het vlak van klimaat en migratie).  


 


5) Het vinden van draagvlak voor een experiment is geen vanzelfsprekendheid. 


Een beleidsexperiment dat een reëel en erkend probleem adresseert lijkt aantrekkelijk 


voor haar doelgroep; er komt aandacht voor een problematiek en er is uitzicht op een 


mogelijke, meer permanente interventie. Echter, betrokken partijen hebben soms uit-


eenlopende visies wat het meest geëigende instrument is, lobbyen al langer voor ander 


instrument dat hetzelfde knelpunt adresseert of zijn niet enthousiast over het idee van 


een experiment. Vooral het feit dat een deel van de doelgroep als controlegroep fungeert, 


maakt veel betrokkenen terughoudend om volop steun te verlenen.  


 


6) Framing van een beleidsexperiment is niet triviaal. Een beleidsexperiment in de 


vorm van een formele regeling brengt extra administratieve lasten met zich 


mee, hetgeen bedrijven mogelijk afschrikt. Voucherregelingen zijn in de regel in-


strumenten die een bescheiden tijdsinvestering vergen om aan te melden. Voor het 


beleidsexperiment moest echter ook een extra 0- en 1-meting enquêteformulier worden 


ingevuld, bovenop de reguliere administratieve handelingen om een aanvraag te doen. 


Hoewel de nulmeting een onverwacht hoge respons opleverde bleek het lastig om zelfs 


bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de SDV te laten responderen voor de een-


meting (en dus een eventuele tweemeting in de toekomst). Dit maakt dat feitelijk een 


nog groter aantal deelnemers moet worden geworven om niet alleen een loting te kunnen 


uitvoeren, maar ook om voldoende deelnemers van de ‘behandeling’ met succes te kun-


nen bevragen in een 1-meting en mogelijk daaropvolgende effectmetingen. Framing van 


een experiment is naar onze mening niet triviaal. Als bedrijven denken gebruik te maken 


van een formele regeling met een geringe opbrengst dan zullen zij de administratieve 


lasten als relatief hoog inschatten (ook omdat niet alle bedrijven zich zullen realiseren 


dat ze deelnemen aan een experiment). Als bedrijven op voorhand weten dat het niet 


gaat om een formeel beleidsinstrument, maar om een experiment dan zullen zij wellicht 


beter afwegen of ze deelnemen. Als ze eenmaal besluiten deel te nemen dan is onze 


inschatting dat ze de administratieve lasten als minder hoog zullen inschatten omdat de 


metingen inherent zijn aan het experiment.  


 


7) Overweeg beleidsexperimenten uit te voeren in een andere setting dan die die 


van een formeel beleidsinstrument (bijvoorbeeld een onderzoeksomgeving). De 


SDV is vormgegeven als een officiële, gepubliceerde regeling. Dit betekent dat een for-


mele regeling is opgesteld en door een formele uitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd. 


Betrokkenen hebben moeite een onderscheid te maken tussen een grootschalige, mas-


sieve regeling en een beleidsexperiment en leggen zo dezelfde eisen op tafel voor een 


zeer kleine regeling als voor een grote, reguliere regeling. Het is de vraag of, met het 


oog op snelheid en wendbaarheid, niet een sneller vehikel kan worden gecreëerd om 


beleidsexperimenten uit te voeren dan een formeel beleidinstrument, bijvoorbeeld in de 


vorm van een experiment in een onderzoeksomgeving. Zo kan sneller en laagdrempeli-


ger worden geexperimenteerd. Het heeft als bijkomend voordeel dat geen valse 


verwachtingen bij MKB’ers worden gewekt. 
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1 Inleiding  


1.1 Aanleiding beleidsexperimenten diensteninnovatie 


Belofte aan de kamer 


Deze eindrapportage doet verslag van een beleidsexperiment diensteninnovatie zoals dat in 


2016 en 2017 is vormgegeven, uitgevoerd en geëvalueerd in een samenwerking tussen het 


toenmalige Ministerie van Economische Zaken, RVO en Dialogic. Aanleiding vormde de kabi-


netsreactie6 op de beleidsdoorlichting van het bedrijvenbeleid in 20157  en twee adviezen 


van de Adviesraad voor Technologie, Wetenschap en Innovatie over diensteninnovatie en 


sociale innovatie.8 De Minister van Economische Zaken  heeft destijds aangekondigd samen 


met het bedrijfsleven te proberen meer inzicht te verschaffen in de knelpunten op het gebied 


van niet-technologische innovatie door middel van enkele beleidsexperimenten en hierover 


de Tweede Kamer ook te informeren.9 Het ministerie beoogt daarmee twee vliegen in een 


klap te slaan, te weten: bezien in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte 


beleidsinterventie behoeft en ervaring opdoen met beleidsexperimenten. 


De onderhavige rapportage doet verslag van het beleidsexperiment Service Design Vouchers 


dat in december 2017 is afgerond.10 Het beleidsexperiment op het gebied van diensteninno-


vatie sluit aan op twee actuele vraagstukken: het al dan niet stimuleren van 


diensteninnovatie middels beleid en het gebruik van beleidsexperimenten in de ontwikkeling 


naar evidence-based policy.  


Diensteninnovatie 


De problematiek van diensteninnovatie11 en de wenselijkheid van stimulering hiervan vanuit 


innovatie- of ruimer bedrijvenbeleid komt sinds 1990 met enige regelmaat aan de orde.12 


                                                


6 Zie Kamerstukken II 2014/15, 30 991, nr. 23. 


7 Zie den Hertog et al., INNOVEREN EN ONDERNEMEN MET BELEID Analytische achtergrondstudie van 


de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat), Ministerie van Economische 


Zaken, Dialogic, Utrecht. 


8 Zie AWT (2012), Diensten waarderen, Advies no. 79, Den Haag en AWT (2014), De kracht van sociale 


innovatie, Advies no. 84, Den Haag. 


9 Deze rapportage heeft betrekking op de twee experimenten die zijn uitgevoerd op het gebied van 


diensteninnovatie. Parallel heeft een team onder leiding van Prof. Henk Volberda op het thema sociale 


innovatie een experiment uitgevoerd, zie hiervoor Volberda, H. & K. Heij (2018), Effectmeting beleids-


experimenten Sociale Innovatie: Hoe sociale innovatie leidt tot meer kennisuitwisseling, 


samenwerking, flexibele vaardigheden, verbetervaardigheden en verbetergedrag van medewerkers, 


Erasmus Centre for Business Innovation, Rotterdam.  


10 Daarnaast is een tweede experiment – de zogenaamde Masterclass Service Design – opgestart, maar 


niet doorgezet toen voorjaar 2017 bleek dat onvoldoende MKB-bedrijven zich daadwerkelijk aanmeld-


den voor de masterclass. Dit lichten we nader toe in bijlage 1.  


11 Diensteninnovaties kunnen gedefinieerd worden als nieuwe dienstenervaringen of nieuwe diensten-


oplossingen en kunnen varieren van de 1) intrudctie van een nieuw dienstenconcept, 2) nieuwe manier 


van interacteren met afnemers, of 3) combinaties van actoren die gezamenlijk een nieuwe dienst in 


de markt zetten. Diensteninnovaties kunnen ook bestaan uit de 4) introductie van nieuwe verdien-


mdellen of nieuwe manieren om een dienst 5) organisatorisch en/of 6) technologisch voort te brengen. 


In de praktijk zijn diensteninnovaties combinaties van meerdere van deze hier onderscheiden dimen-


sies (zie den Hertog, 2010, p. 301).  


12 Voor een fundamentele beschouwing hierover zie den Hertog (2010, in het bijzonder hoofdstuk 7), 


Janssen (in het bijzonder hoofdstuk 7) alsmede Janssen, Kaashoek & den Hertog (2012). 
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Dit is een vraagstuk dat zich overigens niet beperkt tot Nederland, maar speelt in nagenoeg 


alle ontwikkelde economieën. Grote vraag bij niet-technologische of diensteninnovatie is of 


er net zoals bij technologische innovatie sprake is van kennisspillovers die bijdragen aan een 


maatschappelijke onderinvestering in diensteninnovatie, en dus als argument voor het actief 


stimuleren ervan. Naar onze mening is hier geen sprake van een principieel onderscheid. 


Een onderscheid dat in de praktijk ook steeds moeilijker is te maken. Aanbieders – niet in 


de laatste plaats maakindustrie – bieden in toenemende mate ‘oplossingen’, ‘ervaringen’ of 


product-/dienstcombinaties waarbij ze hun klanten ‘ontzorgen’.13 De ontwikkeling naar een 


deeleconomie illustreert dat lang niet altijd het bezit van een goed, maar juist de functiona-


liteit ervan economische waarde representeert. Aanbieders van vervoersmiddelen 


presenteren zich als aanbieders van mobiliteitsoplossingen, aanbieders van machines verko-


pen de functionaliteit zonder dat de eigendom op de klant overgaat en in tal van domeinen 


ontstaan “as a service” oplossingen (van software as a service tot verlichting of kantoormeu-


bilair as a service).  


 Innovatie is gericht op het bieden van onderscheidende producten – goederen of diensten 


– aan anndere bedrijven/ organisatie of eindconsumenten. Hoewel innovatie nog altijd ge-


associeerd wordt met technologische innovatie is dat veelal onvoldoende om een 


onderscheidend product in de markt te zetten. Veel innovaties kennen naast een groter of 


kleinere technologische vernieuwingscomponent ook nieuwe dienstenconcepten, nieuwe ma-


nieren van interacteren met afnemers, nieuwe verdienmodellen en/of andere 


organisatievormen. Die diensteninnovatie of niet-technologische innovatiecomponent is vaak 


nodig om tot een onderscheidend en concurrernd productaanbod te komen dat daadwerkelijk 


een afnemer helpt en ontzorgt op een vernieuwende wijze. Anders gezegd: afnemers willen 


niet perse innovatieve technische artefacten, maar oplossingen voor hun problemen die 


wordt aangereikt op een manier die aansluit bij hun behoeften. Het gaat dus veelal om de 


combinatie van technologische en niet technologische innovatie. Soms liften niet-technolo-


gische innovaties mee op de rug van technologische innovaties en vice versa en in de meeste 


gevallen gaat het om een combinatie. Geen nieuwe elektronische bankdiensten zonder ICT, 


maar ook niet zonder verleidelijke dienstenconcepten. Geen nieuwe vervoerstechnologie, 


zonder bijbehorende logistieke concepten. Geen deeleconomie toepassingen, zonder tech-


nologieen die dit mogelijk maken. 


Kortom, ondernemingen zullen zowel op het vlak van van diensten- als technologische inno-


vatie vaardigheden moeten ontwikkelen, niet in de laatste plaats omdat veel 


diensteninnovaties ICT-gebaseerd zijn. Sterker nog, maakbedrijven die zich onvoldoende 


weten te differentiëren middels toevoegingen van dienstenelementen en diensteninnovaties 


aan hun productaanbod – een proces dat wordt omschreven als servitization - lopen het 


gevaar de concurrentiestrijd te verliezen. De omslag naar dergelijke product-dienstencom-


binaties of (meer) dienstengebaseerde businessmodellen is echter geen sinecure. Vooral 


MKB-maakbedrijven worstelen met deze omslag, herkennen nog onvoldoende de noodzaak 


om die omslag te maken, ontberen de inzichten en vaardigheden om die omslag ook daad-


werkelijk te maken en onderinvesteren zo in innovatie en boeten in op concurrentiekracht.14 


Dit verklaart de keuze waarom het beleidsexperiment dat hier worden gerapporteerd is 


                                                


13 Hoewel de term Smart Manufacturing een sterk technologische connotatie heeft, gaat het ook hier om 


een innovatieve wijze van produceren waarin volop aandacht benodigd is voor diensteninnovatie en 


het ontzorgen van clienten. Zie in dit verband https://smartindustry.nl/jaarevent/.  


14 Zie bijvoorbeeld ABN AMRO (2016), Servitization: dienstverlening is de toekomst van de industrie. 


Van onderhoudscontract naar Product-as-a-Service. Praetimus in opdracht van ABN AMRO. En meer 


recent ING (2017), My Smart Industry. Slimmer groeien, sneller groeien, Economische Bureau ING, 


Amsterdam. 
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gericht op servitization in de MKB-maakindustrie. Het gebruik voor het label service design 


zal worden toegelicht in hoofdstuk 2.  


Beleidsexperimenten en trend van evidence-based policy 


De tweede actuele ontwikkeling is die van het gebruik van beleidsexperimenten. Om te voor-


komen dat er grootschalige ondersteuningsprogramma’s worden opgezet die achteraf weinig 


effect hebben, is het belangrijk de beoogde interventie eerst in het klein (in de vorm van 


een experiment) te toetsen. Een dergelijk beleidsexperiment past in de ontwikkeling naar 


evidence based policy-making. Zo heeft de SG van het ministerie van EZK in zijn nieuwjaars-


artikel in 2017 een lans gebroken voor het gebruik van experimenten – variërend van 


kleinschalig tot grootschalig. De idee is daarbij telkens ‘de overheid doet een interventie, 


leert van informatie over de effecten ervan en past de interventie zonodig aan” (p. 7).15 


Eerder al was – in navolging van het Verenigd Koninkrijk een behavioural insight team binnen 


het ministerie van EZK actief en sinds 2014 ook Behavioral Insights Nederland (BIN-NL). Dit 


laatste is een interdepartementaal netwerk voor de toepassing van gedragskennis in beleid, 


uitvoering, toezicht en communicatie waarin coördinatoren gedragskennis van alle departe-


menten lid zijn.16 Zij rekenen Randomised Controlled Trails (of RCTs) tot de meest 


geprefereerde methode om experimenten uit te voeren (hierover meer in paragraaf 2.1.1). 


Internationaal wordt het experimenteren met beleid vooral aangejaagd door de Innovation 


Growth Lab (IGL17): een internationale coalitie van overwegend enkele beleidsministeries 


(vergelijkbaar met EZK), beleidsuitvoerders of mengvormen, en de Kaufmann Foundation 


(een private organisatie uit de VS). Het collectief wordt aangevoerd door de Britse denktank 


NESTA dat wereldwijd actief is op het terrein van innovatie, ondernemerschap en groei. Ook 


IGL is een groot pleitbezorger evidence-based policies en in het bijzonder van RCTs. IGL kent 


een onderzoeknetwerk van overwegend (zeer) vooraanstaande onderzoekers die zich bezig-


houden met RCTs die (tenminste deels) ook door IGL worden gefinancierd.18  


RCTs worden beschouwd als de ‘gouden standaard’ om te bepalen of beleid werkt. Hierbij 


wordt een bepaalde populatie willekeurig verdeeld over twee of meer groepen, waarvan (mi-


nimaal) één groep een controlegroep betreft. De andere, experimentele groep(en) krijgen 


een bepaalde interventie. De op willekeur gebaseerde opsplitsing naar groepen stelt onder-


zoekers in staat om (mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt) conclusies over het 


effect van de interventie te trekken. Het belang voor beleidsmakers om dit soort experimen-


ten uit te voeren alvorens er programma’s worden gelanceerd is groot. Succesvolle 


                                                


15 Zie Camps, M. (2017) Durf te leren. ESB, 102 (4745), 6–9. 


16 Zie https://www.binnldagvanhetgedrag.nl/over-bin-nl. Recent publiceerde dit netwerk het document 


‘Rijk aan gedragsinzichten’: Hierin worden 14 verschillende projecten gepresenteerd waarbij experi-


menten zijn toegepast. Hier komen naast experimenten van EZK ook experimenten van andere 


departementen, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties aan de orde (ACM, AFM, VWS, Belastings-


dienst, OCW, BZK, Financien, IenW, JenV, SWZ en UWV. Zie 


https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/-01/rijk-aan-


gedragsinzichten-editie-2017/rijk-aan-gedragsinzichten-editie-2017.pdf. 


17 Zie https://www.innovationgrowthlab.org/ en ook https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experi-


mental-culture-government-reflections-and-practice, Triin, E. & T. Firpo (2016), Running Randomised 


controlled trails in innovation, entrepreneurship and growth: an introductory guide, IGL/Nesta en 


https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-


need-it.  


18 IGL houdt ook een database bij met RCT’s op het terrein van ondernemerschap, innovatie en groei, 


zie IGL-database http://www.innovationgrowthlab.org/igl-database. De database telt momenteel (fe-


bruari 2018) 58 RCTs verspreid over de wereld, waarvan 11 in Europa, 14 in Noord-Amerika, 12 in 


Afrika, 10 in zowel Zuid-Amerika als Azië en 1 in Midden-Amerika. 



https://www.innovationgrowthlab.org/

https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experimental-culture-government-reflections-and-practice

https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experimental-culture-government-reflections-and-practice

https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-need-it

https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-need-it
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experimentn legitimeren opschaling en besparen financiële middelen bij falen. Immers, ook 


een negatieve uitkomst van een experiment is waardevol: het stopt geldverspilling aan in-


terventies die niet werken. Aan een valide beleidsexperiment zijn echter wel specifieke eisen 


verbonden. 


1.2 Doel en opzet van deze rapportage 


Doel van deze rapportage is om de resultaten van de twee mede door Dialogic ontworpen, 


uitgevoerde en geëvalueerde beleidsexperimenten diensteninnovatie te presenteren en toe 


te lichten. Dat doen we vanuit twee perspectieven.  


In de eerste plaats rapporteren we vanuit het inhoudelijke perspectief. Wat kan er van het 


Service Design Voucher experiment inhoudelijk geleerd worden als het gaat om het bevor-


deren van diensteninnovatie of specifieker, het bevorderen dat MKB-maakbedrijven ‘een 


zetje’ krijgen als het gaat om de overgang naar een meer dienstengebaseerd diensten busi-


ness model c.q. een eerste stap te zetten op het pad van servitization.  


In de tweede plaats zijn we geïnteresseerd in het beleidsexperiment-perspectief. Wat kunnen 


we leren van het hier gerapporteerde beleidsexperiment over het uitvoeren van beleidsex-


perimenten? Hoewel er in Nederland het nodige wordt geëxperimenteerd (zie voetnoot14) is 


het experiment naar ons weten een van de eerste voorbeelden van nieuw beleid op het 


terrein van innovatie en ondernemerschap dat op kleine schaal wordt beproefd. Uitzondering 


is de toepassing van loting bij de eerste generatie innovatievouchers in 2004 en 2005 waar-


door feitelijk een (grootschalig) beleidsexperiment ontstond en dat CPB heeft geanalyseerd 


(zie Box 1).  


In hoofdstuk 2 staan we stil bij het doorlopen proces en ligt de nadruk op het perspectief 


van het beleidsexperiment. Het hoofdstuk is overwegend chronologisch van opzet. Eerst 


gaan we in op de verkenning naar mogelijke beleidsinterventies, te stellen eisen aan een 


Randomized Controlled Trail (RCT) en hoe we tot de keuze voor het beleidsexperiment zijn 


gekomen. Vervolgens lichten we het Service Design Voucher (SDV) beleidsexperiment nader 


toe . We geven daarbij ook aan hoe we het draagvlak voor het experiment hebben gebouwd. 


In een afsluitende paragraaf geven we aan hoe de monitoring en evaluatie zijn opgezet en 


hoe de nulmeting en eenmeting van het SDV-beleidsexperiment is uitgevoerd. We lichten 


ook kort het zogenaamde verdienstelijking maturity model toe dat we hebben gehanteerd 


om te bezien wat de impact van de SDV-interventie is op de deelnemende bedrijven. Dit 


verdienstelijking maturity model hebben we gebruikt voor het structureren van de vragen-


lijsten voor de nul- en eenmeting en zullen we ook gebruiken om de inhoudelijk meest 


markante resultaten van het SDV-beleidsexperiment te structureren en rapporteren in 


hoofdstuk 3.  


In hoofdstuk 3 verschuift het perspectief naar dat van de diensteninnovatie en meer specifiek 


de mate waarin vooral de service design vouchers hebben bijgedragen aan een (begin van) 


de switch van MKB maakbedrijven richting een oriëntatie op productdiensten combinaties 


(c.q. servitiseren). Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de zogenaamde nulmeting en een-


meting die zijn uitgevoerd als onderdeel van de monitoring- en evaluatie. Hier zijn de 


gevonden verschillen telkens volgens de difference in difference methode geanalyseeerd. Er 


is voor gekozen om alleen significantie te benoemen wanneer er ook daadwerkelijk signifi-


cante effecten zijn gevonden om de leesbaarheid van het rapport te bewaren. Wanneer er 


significante verschillen zijn gevonden op het 90% of 95% betrouwbaarheidsniveau is dit 


opgenomen in een voetnoot.  
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Box 1: Innovatievoucher – Nederland 


 


In dit voorbeeldkader noemen we de innovatievoucher, omdat het één van de weinige beleidsexpe-


rimenten is die we in Nederland kennen in het innovatiedomein. De innovatie-voucher is een in 2004 


geïntroduceerd beleidsinstrument om MKB-ers meer in contact te brengen met kennisinstellingen. 


Het betrof een tegoedbon ter waarde van 7500 euro, te besteden bij een kennisinstelling. 


 


Ten tijde van het onderzoek van het CPB werden de vouchers door middel van loting toegekend, 


waardoor er een experimentele en controlegroep ontstonden. In totaal zijn 100 vouchers verloot 


onder 1044 gegadigden. De achtergrondkenmerken van de experimentele en controlegroep bleken 


goed overeen te komen.  


De opzet van het CPB-onderzoek kan gedefinieerd worden als een RCT. Er werd geconcludeerd dat 


de vouchers MKB-ers aanzet tot veel extra opdrachten aan kennisinstel-lingen. Van elke tien beschik-


baar gestelde innovatievouchers worden er acht gebruikt voor opdrachten die zonder voucher niet 


verleend zouden zijn, wordt er één gebruikt voor een opdracht die zonder voucher ook verleend zou 


zijn en wordt één voucher niet gebruikt. Met betrekking tot andere uitkomsten is er onvoldoende 


informatie beschikbaar. 


 


Twee jaar later heeft ook Dialogic de innovatievoucher geëvalueerd, echter zonder controlegroep 


omdat er geen loting meer gebruikt werd. De onderzoekers concluderen dat de kracht van het instru-


ment is gelegen in de laagdrempeligheid, het grote bereik, het uitlokken van opdrachten voor 


kennisinstellingen die anders niet zouden zijn uitgezet, het feit dat het instrument ook diensteninno-


vatie stimuleert, de vraaggerichtheid en het feit dat de kloof tussen het MKB en kennisinstellingen 


kleiner wordt. Er wordt echter enkel naar het effect van de voucher op opdrachtverstrekking gekeken, 


terwijl de voucher vermoedelijk op meer vormen van wisselwerking invloed heeft. 


 


Bron: Cornet, Vroomen & Van der Steeg (2006). Do innovation vouchers help SMEs to cross the 


bridge towards science? CPB Discussion Paper 58. Dialogic (2008). Evaluatie innovatievoucherrege-


ling 2005/2006. 


 


In hoofdstuk 4 combineren we beide perspectieven en reflecteren we op de vraag wat we 


hebben geleerd op het vlak van het stimuleren van diensteninnovatie in MKB-maakbedrijven 


en vervolgens op het vlak van het uitvoeren van beleidsexperimenten.. We zullen daarbij 


ook de ultieme vraag aan de orde stellen in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie 


– meer specifiek het bevorderen dat maakbedrijven de omslag maken naar business model-


len waarin ook diensten een meer prominente rol hebben - een aparte beleidsinterventie 


behoeft en zo ja in welke vorm.  In een slotparagraaf zetten we de belangrijkste conclusies 


op een rij en doen we enkele aanbevelingen. De Bijlagen zijn met uitzondering van Bijlage 5 


– waarin de experimentele Service Design Voucher regeling en de toelichting daarop zoals 


gepubliceerd in de Staatscourant is opgenomen – vooral een verantwoording voor onder-


zoeksmatig geïnteresseerde lezers. De bijlagen zijn derhalve overwegend te beschouwen als 


een methodische verantwoording van de opzet van beleidsexperimenten, de door ons uitge-


voerde metingen en analyse daarvan. 
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2 Selectie, ontwerp en uitvoering be-


leidsexperimenten  


2.1 Verkenning mogelijkheden beleidsexperimenten 


Voordat in maart 2016 is besloten tot het uitvoeren van twee beleidsexperimenten op het 


terrein van diensteninnovatie19 is een korte verkenning uitgevoerd naar 1) eisen die gesteld 


moeten worden aan beleidsexperimenten en in het bijzonder RCTs; 2) mogelijke beleidsin-


terventies die zich in meer of mindere mate lenen om met bedrijven en andere organisaties 


te werken aan dienstengebaseerde bedrijfsmodelinnovatie.20 We behandelen hieronder zo-


wel de eisen aan RCTs alsook de mogelijke beleidsinterventies die voorjaar 2016 zijn 


geïdentificeerd. Verder kijken we naar de combinatie: hoe scoren de voorgeselecteerde be-


leidsinterventies op de te stellen eisen aan een RCT? Tot slot geven we het centrale 


probleem, doel beleidsexperimenten en legitimatie overheidsinterventie weer zoals die zijn 


vastgesteld alvorens eerst het verdienstelijking voucher (later omgedoopt in Service Design 


Voucher) en later de Service Design Masterclasses zijn vormgegeven.  


2.1.1 Eisen aan Randomised Controlled Trials  


Een experiment is een van oorsprong wetenschappelijke onderzoeksmethode die men in 


staat stelt om het causale effect van een bepaalde interventie X op een bepaalde uitkomst Y 


in populatie Z vast te stellen. Bij een experiment wordt binnen de gekozen populatie een 


steekproef genomen. In het geval van de Service Design Voucher betreft de populatie mid-


delgrote en kleine bedrijven (MKB) in de maakindustrie. Een steekproef uit deze populatie 


wordt vervolgens in twee groepen opgedeeld: een experimentele- en een controlegroep. De 


experimentele groep ontvangt de interventie. De andere groep (de controlegroep) ontvangt 


geen interventie. Er zijn verschillende manieren om te bepalen welk deel van de steekproef 


in de experimentele- of controlegroep zal belanden. Wanneer het bepalen van de experi-


mentele- en controlegroep plaatsvindt door middel van willekeur (bijv. door te loten) dan 


kunnen we spreken van een Randomized Controlledl Trial (RCT). Er zijn verschillende rede-


nen om te kiezen voor een experimenteel ontwerp waarin wordt geloot: door loten kunnen 


bijvoorbeeld onbewuste invloeden worden geminimaliseerd en is er in mindere mate sprake 


                                                


19 In een uitgebreide vergadering van het MT van de directive Kennis en Innovatie op 19 maart 2017 en 


in het bijzijn van onder andere de DG Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van EZK gekozen 


de voucher variant en de Community of Practice variant (later omgedoopt in de Masterclass Service 


Design) te ontwikkelen tot beleidsexperiment op het terrein van diensteninnovatie. Er is toen ook een 


stuurgroep (met naast EZK een vertegenwoordiging van RVO en Smart Industry) ingesteld voor de 


(beleids)experimenten op het terrein van niet-technologische en sociale innovatie alsmede een klank-


bordgroep (met vertegenwoordiging van Topsector Creatieve Industrie, KvK, Smart Industry en RVO) 


voor specifiek de twee beleidsexperimenten niet-technologische innovatie. Beide zijn in de afgelopen 


2 jaar met enige regelmaat bijeengekomen om voortgang te bewaken en kritisch mee te denken. 


20 Daarbij is ook stilgestaan bij de meer fundamentele rationale voor of legitimiteit van dergelijke be-


leidsinterventies. Deze rationale is hier opgenomen als bijlage 3.  
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van zelfselectie. Er zijn een aantal eisen die in de regel gesteld moeten worden aan een 


valide beleidsexperiment, te weten: 21 


a) Het experiment moet tenminste een vergelijking mogelijk maken tussen een expe-
rimentele en een controlegroep; 


b) De uitkomsten van zowel de experimentele als controlegroep moet meetbaar zijn; 
c) Er moet sprake zijn van een n die groot genoeg is om betrouwbare resultaten te 


behalen; 
d) Een redelijke doorlooptijd; 
e) Praktische uitvoerbaarheid (interventie is realistisch en representatief en adres-


seert een bestaand en concreet knelpunt); 
f) Uniformiteit van de interventie.  


 
De vormvereisten blijven vanzelfsprekend onderworpen aan de inhoud van de interventie. 


Daardoor is het mogelijk dat niet aan alle voorwaarden voldaan kan worden. Op zijn minst 


zijn het handvatten om rekening mee te houden. De zes eisen zijn in bijlage 2 nader toege-


licht.22  


2.1.2 Overzicht mogelijke beleidsinterventies 


Parallel aan te stellen methodische eisen aan een beleidsexperiment is inhoudelijk gekeken 


naar welke beleidsinterventies zich mogelijk zouden lenen om met bedrijven en andere or-


ganisaties te werken aan dienstengebaseerde bedrijfsmodelinnovatie. In dezelfde voorfase 


zijn begin 2016 in totaal negen typen mogelijke beleidsinterventies geïdentificeerd die zich 


lenen voor ondersteuning bij het ontwikkelen van awareness en ‘capabilities’ met betrekking 


tot het ontwikkelen en leveren van dienstengebaseerde bedrijfsmodellen. Daarbij is ook stil-


gestaan bij de beleidsrationale voor dergelijke interventies (zie bijlage 3) 


In onderstaande Figuur 1 zijn de beleidsinterventies geordend in een eenvoudige matrix. 


Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen interventies gericht op individuele organisaties 


danwel collectieven van organisaties of ondernemers (X-as). Daarnaast is een onderscheid 


gemaakt naar interventies die organisaties wordt “gebracht” en waarbij een organisatie de 


interventie min of meer passief ondergaat, versus interventies die worden “gehaald” en 


waarbij op voorhand een actieve inbreng van de organisaties wordt gevraagd. De trend in 


beleidsinterventies is over algemeen naar vormen van interventies waarbij een actieve in-


breng van “deelnemers” wordt gevraagd c.q. waarbij zij zelf mede vormgeven aan de 


interventie.  


                                                


21 Deels gebaseerd op: Behavioural Insights Team (2012) Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy 


with Randomised Controlled Trials. Deze partij is verbonden aan de Britse overheid en Nesta. Aange-


vuld met enkele apart genoemde bronnen en eigen inzichten. 


22 Zie ook Janssen, M. & Castaldi, C. (2018). Services, innovation, capabilities and policy: towards a 


synthesis and beyond. Science and Public Policy. 
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Figuur 1: Typologie van interventies gericht op bedrijfsmodelinnovatie 


 


De verschillende beleidsinterventies zijn besproken met interviewpartners (brancheorgani-


saties, beleidsambtenaren, experts op gebied diensteninnovatie) en dit heeft deels geleid tot 


het opnemen van nieuwe opties en het anders inkleuren van opties voor beleidsinterventies, 


alsook de selectie van 5 beleidsinterventies die op inhoudelijke gronden als het meest kans-


rijk zijn aangemerkt. Dit zijn:  


1. Dienstengebaseerde business model innovation (BMI) awareness-pro-


gramma. Het bewustzijn van dienstengebaseerde BMI is vrij laag. Dat betekent dat 


er nog veel bedrijven bewust gemaakt moeten worden van het belang ervan in de 


eerste plaats (voordat zij wellicht gebruik kunnen maken van een van de andere 


beleidsinterventies). Een awareness-programma is erop gericht een deel van MKB 


gevoelig te maken voor dienstengebaseerde Business Model Innovation. Themati-


sche verbijzondering ligt voor de hand om deelnemers aan te trekken die niet direct 


op het label bedrijfsmodel- of diensteninnovatie ‘aanslaan’, maar er impliciet mee 


wel van doen hebben. Deze optie is mogelijk een eerste actie voordat optie 2-5 


realistisch op grote(re) schaal kan worden uitgerold. 


2. Design en verdienstelijking vouchers - integreren van dienstenkenmerken 


in nieuwe business modellen. Ondernemingen kunnen middels een voucher on-


dersteuning van een publieke kennisinstelling dan wel zakelijke dienstverlener 


inkopen bij business model innovatie en vooral bij het adresseren van de niet-tech-


nologische aspecten ervan. Om de vouchers te onderscheiden van generieke voucher 


kan ook in de naam nadrukkelijk tot uitdrukking worden gebracht waarvoor ze zijn 


bedoeld, bijvoorbeeld ‘service design vouchers’. 


3. Moving on the hoof – mobiliteit van kennisdragers. Ondernemingen kunnen 


een aanvraag doen om tijdelijk een “kennisdrager” in de eigen organisatie over de 


vloer te krijgen. Een kennisdrager is een pas afgestudeerde uit het Hoger Onderwijs 


of een professional (bijvoorbeeld een lector of een medewerker van een lectoraat) 


met relevante kennis van dienstengebaseerde business model innovatie die een deel 


van zijn/haar tijd bij de onderneming/organisatie werkt aan een BMI-project (maar 


verbonden blijft aan de bronorganisatie). 


Individueel Collectief


Brengen


Halen


Community of 


Practice


Voucher


Diensten-


innovatielab


Cursus


Kennisdrager /


mobiliteits 
programma


Real life real 


scale groot-


schalige 


leeromgeving


R&D/innovatie 


programma


Accelerator


programma


Awareness


programma







Dialogic innovatie ● interactie 20 


4. BMI accelerators. Veel doorgroeiende bedrijven worden geconfronteerd met busi-


ness model innovation. Ze zijn veelal gestart vanuit een product of technologie en 


moeten om door te groeien de niet-technologische aspecten van hun business model 


op orde brengen. Juist als het gaat om het investor ready maken van veelbelovende 


bedrijven is de aandacht veelal gericht op het ontwikkelen van een levensvatbaar 


business model. Ook bij deze interventie geldt dat ze moet worden aangepast op 


een technologie, domein en (vaak) regio. 


5. Leren van/met anderen - communities of practice (CoP). Ondernemers zijn 


intrinsiek geinteresseerd in en leren van ervaringen van andere ondernemers/onder-


nemingen. CoP is een verzamelnaam voor interventies waarbij ondernemingen met 


een groep peers werken aan Business Model Innovatie (of aspecten daarvan) en 


daarbij continu schakelen tussen de eigen in te brengen case, de ervaring van collega 


ondernemers/ondernemingen en professionals die methoden en kennis aanreiken. 


Eigenlijk gaat het om praktijkgericht leren met een directe vertaling naar de eigen 


omgeving. 


 


Deze vijf interventies, donkerblauw gekleurd in Figuur 1, zijn vervolgens nader uitgewerkt. 


Voor elk van hen beschrijven zijn mogelijke doelstelling, legitimatie, type activiteiten, mo-


gelijke varianten, eventuele betrokkenen en reeds bestaande voorbeelden uit (soms) 


binnenland en (meestal) buitenland beschreven. Deze beschrijvingen zijn in verkorte vorm 


opgenomen als bijlage 4.  


De in Figuur 1 lichtblauw gekleurde interventies zijn in een eerste selectieronde afgevallen 


omdat vrij evident was dat ze niet zouden kunnen voldoen aan de eisen van een RCT of 


simpelweg te grootschalig en duur zouden zijn. Het gaat om de volgende vier opties:  


1. Een diensteninnovatielab. Dit is een fysiek lab omgeving (of hoge kwaliteit virtual 


reality omgeving) waarin nieuwe diensten, service encounters etc, gesimuleerd kun-


nen worden. Onder andere Frauenhofer in Duitsland beschikt over een zogenaamd 


Servlab. Een dergelijke (dure) faciliteit strookt niet met de gedachte van een be-


leidsexperiment waarbij een relatief groot aantal organisaties wordt bediend en waar 


het ook daadwerkelijk mogelijk is een controlegroep te construeren. 


2. Een R&D- of innovatieprogramma. Dit gaat om een (veelal grootschalig) R&D-pro-


gramma waarbij in hoofdzaak R&D-subsidies worden verstrekt aan ondernemingen 


die hun dienstenaanbod vernieuwen c.q. hun business model aanpassen. Veelal gaat 


het om samengestelde programma’s waar naast R&D-subsidies bijvoorbeeld ook we-


tenschappelijk onderzoek, casestudies en netwerkbijeenkomsten deel van uitmaken. 


Dit is typisch de aanpak die lastig lijkt voor het adresseren van diensteninnovatie en 


dienstengebaseerde business model innovatie, getuige ook de eerdere pogingen om 


innovatieprogramma’s te maken voor onder andere de creatieve industrie en de fi-


nanciële dienstverlening in de periode rond 2008-2010. Er zijn wel buitenlandse 


voorbeelden bekend – waaronder het zeer breed opgezette Serve programma in Fin-


land of het Service Innovations Initiative in Oostenrijk – maar ook hier geldt dat dit 


type interventie relatief zwaar en kostbaar is, nog altijd sterk gericht is op R&D-


stimulering en om deze redenen minder geschikt is voor een beleidsexperiment.  


3. Een cursus of leergang. Kennisoverdracht in de vorm van een leergang of cursus zijn 


steeds schaarser, behalve in het onderwijs en beroepsgerichte trainingen. Het dicht-


ste bij komen wellicht de Business Services programma’s zoals die in Nederland door 


de Universiteit van Maastricht in samenwerking met Rotterdam School of Manage-


ment (EUR) worden gegeven. Wat we zien is dat allerhande cursussen en trainingen 


steeds meer een interactief karakter krijgen, waarbij deelnemers actief hun eigen 


case inbrengen en met peers in een intervisie of community of practice achtige 
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setting van elkaar leren. Om die reden hebben we ervoor gekozen de (traditionele) 


cursus of training niet als optie te beschrijven als kandidaat voor een beleidsinter-


ventie.  


4. Grootschalige labomgeving. Het afgelopen decennium dringt het besef door dat dien-


sten en dienstengebaseerde business modellen in de alledaagse praktijk getest en 


beproefd kunnen worden. Living labs (in allerhande soorten en maten), smart cities 


of large scale demonstrators (zoals bijvoorbeeld Copenhagen Solutions Lab in Dene-


marken of Large Scale Demonstrators in Greenwhich in het Verenigd Koninkrijk) 


vorm krijgen zijn ons inziens allemaal omgevingen waarin in realistische setting 


nieuwe diensten en business modellen beproefd worden. Hoewel dat juist voor pro-


ducten met een service component in principe goede omgevingen zijn voor het 


experimenteren met concepten en business modellen hebben ze veelal een schaal 


die zich niet leent voor een beleidsexperiment. Daarbij komt dat het inherent moeilijk 


is om een controlegroep te construeren (anders dan tussen deelnemers en niet-


deelnemers in een dergelijke grootschalige labomgeving).  


2.1.3 Score vijf voorgeselecteerde beleidsinterventies op eisen aan RCTs 


De voorgeselecteerde vijf interventies zijn beoordeeld op de in subparagraaf 2.1.1 genoemde 


eisen aan RCTs (zie Tabel 1). Hieruit bleek dat zowel de voucher als de CoP/masterclass 


relatief goed scoren. Deze twee opties genoten ook – overigens samen met de kennisdra-


gersoptie – de meeste steun op de bijeenkomst van 9 maart 2016 waarin finaal is gekozen 


voor het daadwerkelijk ontwikkelen en uitvoeren van twee beleidsexperimenten. De kennis-


dragersoptie is mede afgevallen omdat deze als ingrijpender en duurder is beoordeeld. Vanaf 


voorjaar 2016 zijn uiteindelijk de twee geselecteerde opties – design/servitisation vouchers 


en Communities of Practice (later gelabeld als Service Design Masterclasses) nader uitge-


werkt omdat de inschatting was dat ze in hun generieke vorm nog onvoldoende herkend 


zouden worden als waardevol door de doelgroep.  


Tabel 1: Multicriteria-analyse beleidsopties voor BMI-beleidsexperiment 
 


Groepen on-


derscheiden  


Meetbare uit-


komst 


Omvang 


samples 


Doorlooptijd Praktische 


uitvoerbaar-


heid 


Uniformiteit 


behandeling 


1. BMI awa-


reness 


programma  


Loting moge-


lijk, maar 


uitgelote be-


drijven kunnen 


zich alsnog in 


materie ver-


diepen.  


Interventie 


marginaal 


Hoge n moge-


lijk 


Vertrekpunt is 


algemene BMI-


kennis. Ver-


taalt zich niet 


direct in resul-


taat.  


Diverse par-


tijen met 


expertise en 


ervaring be-


schikbaar.  


Uniform: deel-


nemers volgen 


zelfde pro-


gramma. 


2. Design en 


servitisation 


vouchers  


Loting goed 


mogelijk 


Interventie 


mogelijk mar-


ginaal 


Hoge n moge-


lijk 


Vertrekpunt is 


concreet 


vraagstuk, dus 


impact zou 


snel meetbaar 


moeten zijn. 


Beproefd con-


cept. Succes 


van experi-


ment hangt af 


van partners 


waar vouchers 


ingewisseld 


kunnen wor-


den. 


Heterogeen: 


impact hangt 


af van be-


drijfscasus en 


partner.  


3. Kennisdra-


gers 


Loting goed 


mogelijk 


Interventie 


substantieel 


n aan lage 


kant 


Vertrekpunt is 


concreet 


vraagstuk, dus 


impact zou 


snel meetbaar 


moeten zijn. 


Beproefd con-


cept. Succes 


van experi-


ment hangt af 


van werven 


Heterogeen: 


impact hangt 


af van be-


drijfscasus en 


kennisdrager. 
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geschikte ken-


nisdragers. 


4. BMI-acce-


lerators 


Selectie ligt 


meer voor de 


hand dan lo-


ting (random 


toekenning). 


Interventie 


lijkt substanti-


eel, maar niet 


tov overige 


begeleiding? 


n aan lage 


kant? 


Vertrekpunt is 


concreet 


vraagstuk, dus 


impact zou 


snel meetbaar 


moeten zijn. 


Tenzij survival 


rate de Y is.  


Diverse par-


tijen met 


expertise en 


ervaring be-


schikbaar.  


Heterogeen: 


impact hangt 


af van be-


drijfscasus en 


adviseur. 


5. Communi-


ties of 


practice 


(later aange-


duidt als Ser-


vice Design 


Masterclass)  


Loting moge-


lijk indien 


voldoende be-


langstelling 


voor (thema 


van) bepaalde 


CoP.  


Intensiteit in-


terventie kan 


variëren van 


marginaal tot 


intensief.  


n aan lage 


kant 


Bij algemene 


case is impact 


niet snel meet-


baar. Bij eigen 


case wel.  


Vergt veel ei-


gen inzet van 


deelnemers, 


maar vergroot 


wel kans dat 


BMI-denken 


geïnternali-


seerd wordt.   


Heterogeen: 


impact hangt 


af van casus 


(algemeen, ei-


gen) en van 


andere deelne-


mers. 


 


2.1.4 Centrale probleem, doelstelling en legitimatie twee geselecteerde interventies23 


Onderstaand zijn het centrale probleem, doelstelling beleidsexperimenten en de legitimatie 


van beide beleidsexperimenten omschreven. Deze zijn onder andere gebruikt om de (aan-


vankelijk) twee beleidsexperimenten extern en binnen het departement te communiceren. 


Ze zijn ook gebruikt in de communicatie naar de inmiddels ingestelde stuurgroep beleidsex-


periment (met naast EZK een vertegenwoordiging van RVO en Smart Industry) en een 


klankbordgroep voor specifiek de twee experimenten op het gebied van diensteninnovatie 


(met vertegenwoordiging van Topsector Creatieve Industrie, KvK, Smart Industry en RVO). 


Merk op dat er duidelijk wordt ingezet op twee beleidsexperimenten die beogen de MKB’ers 


in de maakindustrie te servitiseren en aan te sturen op het verbinden van maakindustrie en 


de creatieve industrie.  


Centrale probleem 


Innovatie staat niet gelijk aan nieuwe technologie. Innovatie gaat over het ontzorgen en het 


bieden van oplossingen voor nieuwe/bestaande klantproblemen. Vooral in de maakindustrie 


ziet men dat men niet kan concurreren op basis van een superieur technologische product, 


maar cliënten moet bedienen met de uiteindelijke oplossingen en ervaringen die nodig heb-


ben. De gehanteerde businessmodellen houden nog onvoldoende rekening met het 


vraaggestuurd ontzorgen van cliënten. Veel bedrijven in de creatieve industrie (en aanver-


wante zakelijke dienstverleners) hebben relevante kennis van het creeren van nieuwe 


dienstenervaringen en oplossingen, van het betrekken van gebruikers bij het ontwerpen van 


nieuwe proposities en het ontwerpen van innovatieve dienstengebaseerde businessmodelel-


len. Deze innovatieve dienstverleners hebben in de praktijk vaak moeite in contact te komen 


met (kleine) spelers uit de maakindustrie en vice versa. 


                                                


23 Tekst in deze subparagraaf is grotendeels ontleend aan de tekst waarmee de twee beleidsexperimen-


ten bedrijfsmodelinnovatie zijn aangekondigd door het Ministerie van EZK. 
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Doel beleidsexperimenten 


De volgende drie doelen staan centraal bij de twee uit te voeren beleidsexperimenten: 


• Uitvoeren van twee beleidsexperimenten met het bedrijfsleven om meer inzicht te 


verschaffen in de knelpunten op het gebied van niet-technologische innovatie en te 


bepalen waar overheidsbemoeienis het meeste effect sorteert. Beleidsexperimenten 


hebben als voordeel dat een instrument in het klein beproefd kan worden voordat 


eventueel besloten wordt tot grootschalige introductie. 


• Bewustzijn en vaardigheden van MKB-maakbedrijven verbeteren om hun expertise 


niet alleen in de vorm van fysieke producten te vermarkten, maar als dienstenoplos-


sing (‘service solution’) of dienstenervaring (‘service experience’) aan cliënten. 


• De creatieve industrie (in het bijzonder design consultancies en aanverwante zake-


lijke dienstverleners) verbinden met spelers uit de maakindustrie en bij laten dragen 


aan innovatie in de maakindustrie 


Legitimatie overheidsinterventie 


De algemene rationale die bij zowel de Service Design Vouchers als de Service Design Mas-


terclasses van toepassing waren betrof het ondersteunen van ‘capability development’ op 


het vlak van servitisatie. Voor awareness-beleid kunnen we stellen dat bedrijven soms over 


onvoldoende informatie beschikken om een investering in servitisatie te overwegen (‘infor-


matie asymmetrie’). Indien bedrijven het belang wel zien om dit op te pakken, kan het ook 


spaaklopen bij het zoeken van een partner die de juiste kennis heeft op een MKB-maakbedrijf 


bij de transformaties te begeleiden (‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de 


maakbedrijven het belang wel zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig 


blijven omdat ze twijfelen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organi-


satie-aanpassingen en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt servitisatie stuk op gebrek 


aan rendabiliteit voor de ondernemer, omdat de voordelen via kennisspillovers terechtkomen 


bij concurrende ondernemingen (onderinvestering door het bestaan van ‘externalities’ die 


maatschappelijk wel van belang zijn, maar niet worden meegenomen door de ondernemer). 


In de volgende paragraaf bespreken we kort hoe het beleidsexperiment SDV is opgezet en 


uitgevoerd. Voor de beschrijving van de stopgezette masterclasses verwijzen we naar Bijlage 


1.  


2.2 Ontwerp & uitvoering beleidsexperiment service design vouchers  


2.2.1 Ontwerp van de regeling 


Formele regeling 


Bij aanvang van de ontwikkeling van de voucher bleek dat de voucher – ondanks het be-


scheiden beleidsbudget dat ermee gemoeid was - het karakter van een ‘echte’ regeling moest 


hebben. Dit houdt in een formele (volwaardige) regeling aangekondigd in de Staatscourant 


en uitvoering door RVO zoals vergelijkbare voucherregelingen dus inclusief formele aankon-


diging, indieningstermijnen, beoordeling, toekenning en verantwoording. In augustus-


oktober 2016 is in samenwerking met RVO en het ministerie van EZK de subsidiemodule 


Beleidsexperiment Service Design Voucher (SDV) geformuleerd en uiteindelijk op 28 oktober 


2016 in de Staatscourant, inclusief een toelichting op de artikelen, gepubliceerd. Deze is in 


Bijlage 5 integraal opgenomen.  


De Service Design Voucher in een notedop 


Een SDV is een ‘tegoedbon’ waarmee een MKB-ondernemer uit de maakindustrie en kennis-


vraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. De 
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ondernemer ontvangt maximaal 3000 euro subsidie, uit te geven aan een advies van een 


kennisinstelling of adviesbureau voor een service-design project. Een van de voorwaarden 


is dat de ondernemer zelf ook 1000 euro investeert. Het maximale steunpercentage is der-


halve 75%. De ondernemer vraagt de SDV aan en voert samen met een kennisinstelling of 


adviesbureau uit de creatieve industrie of een andere zakelijke dienstverlener. Het is het 


bureau of de kennisinstelling dat na afloop van het service-design traject de voucher ook 


daadwerkelijk verzilvert en daartoe naast een verzilveringsformulier ook een kort activitei-


tenverslag (circa 1 A4) bij RVO indient. Bij de publicatie van de regeling is expliciet 


aangegeven dat het om een beleidsexperiment gaat met een beperkt budget (240.000 euro 


beschikbaar voor in totaal maximaal 80 vouchers) en dat er bij overtekening loting plaats 


zal vinden. 


De eisen die aan de ondernemer gesteld werden zijn beperkt. Deze moet een kort elektro-


nisch aanvraagformulier indienen met een kennisvraag die het samen met de met name 


genoemde kennisinstelling/het adviesbureau gaat beantwoorden. In de meeste gevallen 


heeft de ondernemer voor indiening samen met de kennisaanbieder al contact over de ken-


nisvraag (een of enkele regels) die op het aanvraagformulier wordt opgenomen. Naast het 


aanvraagformulier moet een ondernemer ook een standaardverklaring (de-minimus)24 over-


leggen en verplicht een elektronisch vragenformulier indienen. Dit laatste in verband met de 


zogenaamde nulmeting die in het kader van het beleidsexperiment is uitgevoerd. 


De eisen aan de kennisinstelling/adviesbureau betroffen het helpen van de ondernemer met 


het (kort) formuleren van een kennisvraag voor het service design-traject, het na toekenning 


van de voucher aan de ondernemer opstellen van een offerte/opdrachtbevestiging. Hierin 


moet kort worden aangegeven hoe en met welke methode en inzet de kennisinstelling/het 


adviesbureau de ondernemer ondersteunt. Na afronding van het service design traject moet  


de kennisinstelling/het adviesbureau een kort activiteitenverslag opstellen en opsturen aan 


RVO en uiterlijk 5 maanden na toekenning van de voucher aan de ondernemer door RVO (en 


uiteraard na daadwerkelijk uitvoering van het project) een verzilveringsformulier via mijnrvo 


indienen.  


Wat behelst een service design project? 


Voor de voucherregeling (en ook het tweede beleidsexperiment van de masterclasses) is 


gekozen voor service design als label. Dit is bewust gedaan omdat bij aanvang van het traject 


voor ontwikkeling van beide beleidsexperimenten bleek dat het label diensteninnovatie te 


generiek is en onvoldoende werd herkend, zowel aan de vraag- als aanbodkant. Ditzelfde 


geldt voor (dienstengebaseerde) businessmodel innovatie. Ook dat werd te generiek bevon-


den en sorteerde bovendien te weinig voor op de wens verbindingen tot stand te brengen 


tussen de MKB in de maakindustrie en de creatieve industrie (en daarbinnen de design-


consultancies). Bovendien was en is de term service design erg in zwang als benadering/set 


van methoden om inzicht te krijgen in behoeften en drijfveren van clienten. Juist op dit 


aspect kunnen veel MKB’ers in maakindustrie zich nog sterk verbeteren.  


In de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant is een service design project als volgt 


omschreven: “project waarin een vooraf gespecificeerde kennisvraag over een nieuw 


dienstengebaseerd businessmodel wordt gesteld aan een kennisinstelling die of een advies-


bureau dat gebruik maakt van service design-kennis of service design-methoden waarbij op 


praktische wijze nieuwe businessmodellen worden verkend, ontwikkeld en toegepast op ba-


sis van kennis van en inzicht in behoeften van gebruikers” (artikel 3.18.1, p. 2, zie Bijlage 


                                                


24 In een dergelijke verklaring geeft de ondernemer dat de hij of zij over een periode van 3 belastingjaren 


niet meer dan 200.000 euro aan de-minimussteun heeft ontvangen.  
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5). In de artikelsgewijze toelichting is service design als volgt toegelicht: “De essentie van 


service design is dat op een praktische wijze nieuwe diensten en businessmodellen worden 


verkend, ontwikkeld en toegepast op basis van diepgaande kennis van en inzicht in behoef-


ten van gebruikers”. Zo kan bijvoorbeeld beter worden vastgesteld wat het betekent om van 


onderhoud van machines achteraf naar preventief onderhoud of onderhoud op afstand over 


te stappen. Service design- methoden zoals context mapping, co-creatie, user journey map-


ping, personas, service blueprinting, prototyping en scenario’s worden al naar gelang de fase 


van het innovatietraject en specifieke kennisvraag ingezet. Er zijn tientallen praktische me-


thoden in omloop om inzicht te krijgen in drijfveren en behoeften van gebruikers. Aan het 


einde van het service design project heeft het maakbedrijf, ten behoeve waarvan de service 


design-voucher wordt aangevraagd, inzicht gekregen in relevante service design-kennis of 


service design-methoden en deze op kleine schaal beproefd. Bij het maakbedrijf is kennis 


opgedaan over de redenen waarom en de wijze waarop het bedrijf aan het ontwikkelen van 


een meer dienstengebaseerd businessmodel kan werken. Een service design-project is der-


halve onderdeel van een innovatie-inspanning gericht op het vervaardigen van een nieuw 


businessmodel voor het bedrijf. Het project is niet een regulier marktonderzoek en ook geen 


organisatie-, financieel, juridisch of ICT-advies dat niet gericht is op het genoemde nieuwe 


business-model. (Toelichting op artikel 3.18.1, p. 7, zie Bijlage 5). 


Andere ontwerpdimensies SDV 


Naast keuze voor label service design is bij het vormgeven van de SDV uitgebreid stilgestaan 


bij diverse andere centrale ontwerpdimensies. De belangrijkste noemen we hieronder kort. 


• Experimentele karakter regeling. Zoals aangegeven is vanaf de aankondiging van de 


SDV in de Staatcourant en ook in de latere communicatie expliciet aangegeven dat 


het om een beleidsexperiment gaat, dat er een beperkt budget voor het experiment 


voorhanden is en dat er bij overtekening geloot zou worden. Een afweging was hoe 


expliciet het experimentele karakter van de regeling gecommuniceerd moest wor-


den, omdat te veel nadruk op het experimentele karakter mogelijk belangstelling 


voor deelname kan beperken. Uiteindelijk is ervoor gekozen hierover geen onduide-


lijkheid te laten bestaan. Temeer omdat door de gehanteerde methodiek bedrijven 


konden worden uitgeloot om een voucher te krijgen. 


• Hoogte voucher. Een voucher betreft per definitie een interventie van bescheiden 


omvang. Gezien het beperkte beleidsbudget (240.000 euro) en de wens het beleids-


experiment te monitoren en evalueren met voldoende waarnemingen heeft 


uiteindelijk geleid tot het vastzetten van de omvang van de voucher op 3000 euro. 


Gecombineerd met de eis van een eigen bijdrage bovenop de voucher van 1000 euro 


ontstaat een budget dat voldoende mogelijkheden biedt om een klein service design 


project te definieren en de samenwerking tussen maakindustrie en (overwegend) 


creatieve industrie te bevorderen. Het bedrag is vooral kleinbedrijf nog voldoende 


aantrekkelijk en met een dergelijk omvang konden toch nog 80 vouchers worden 


weggezet (experimentele groep).  


• Formulering kennisvraag als vereiste. Hoewel de modaliteit van een voucher de no-


dige keuzevrijheid impliceert voor de aanvrager, vereist een beleidsexperiment dat 


de interventies enigszins vergelijkbaar zijn. Het is aannemelijk dat per kennisinstel-


ling/adviesbureau de interventie enigszins afwijkt. Om de uniformiteit van de 


interventie te bevorderen is de kennisvraag als toekennings-eis toegevoegd. Op deze 


manier is er gewaarborgd dat de interventies onderling niet te veel van elkaar afwij-


ken en worden bovendien voucher aanvrager en adviseur (kennisinstelling of 


adviesbureau) gedwongen om al voor indiening na te denken voor welke (ken-


nis)vraag zij denken voucher in te zetten. Zoals we in hoofdstuk 3 nog zullen zien 
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liepen de aard en concreetheid van de kennisvragen desalniettemin nog behoorlijk 


uiteen. 


• Kennisinstelling en adviesbureau. De SDV beoogt een verbinding te leggen tussn 


maakbedrijven enerzijds en partijen met kennis van service design methoden an-


derzijds. Hoewel er zeker een aantal kennisinstellingen is dat zich op het vlak van 


sservice design beweegt, werd de mogelijkheid op de vouchers ook te kunnen inwis-


selen bij adviesbureaus essentieel geacht. Veel van de service design kennis is 


gelegen bij een opkomende groep van design consultancies. Echter, service design 


kennis wordt ook door andere zakelijke dienstverleners aangeboden. Deze zijn niet 


op voorhand uitgesloten, zolang zij maar advies verlenen dat valt onder de hierboven 


omschrijving van service design project. Dit is vooral gedaan om te voorkomen dat 


reguliere organisatorische, financiele, juridische of ICT-vraagstukken worden aange-


pakt middels een SDV. Door adviesbureaus niet te beperken tot service design 


consultancies, een groep bedrijven die voor het merendeel nog tamelijk jong en be-


perkt van omvang is, zijn de SDV tamelijk ruim inwisselbaar en wordt de adviesmarkt 


niet onnodig verstoord.  


• Beschikbare termijn voor inzet SDV (5 maanden) en timing SDV. Hoewel de regeling 


formeel eind oktober 2016 is aangekondigd in de Staatscourant kon de SDV uitein-


delijk pas aangevraagd worden in de periode 1-15 maart 2017 bij RVO. Deze 


tussenliggende periode is benut om uitgebreid te communiceren rond de SDV, en 


was ook nodig zodat RVO zich kon voorbereiden op elektronische indiening, beoor-


deling, toekenning en afhandeling van de SDV. Het gaat om tamelijk kleinschalige 


projecten die – ondanks de vakantieperiode – gemakkelijk in een tijdsbestek van 5 


maanden moeten kunnen worden uitgevoerd.25 Belangrijk bezwaar is wel dat de tijd 


waarin de effecten van de SDV zich bij het bedrijf dat gebruik maakt van een SDV 


kan manifesteren (‘incubatietijd’) relatief kort is.  


• Uitvoering door RVO. Het betreft de uitvoering van een wettelijke regeling op het 


terrein van innovatiebeleid. Deze worden in de regel uitgevoerd door RVO en RVO 


heeft daartoe ook het uitvoeringsapparaat. Het is te overwegen om een dergelijk 


beleidsexperiment in een andere setting uit te voeren, bijvoorbeeld op niveau van 


een regio of stad of gekoppeld aan een bestaand beleidsinitiatief (bijvoorbeeld Smart 


Industry). Vanwege de status van een wettelijke regeling en de hiermee gemoeide 


uitvoeringsvereisten ligt uitvoering door RVO voor de hand, niet in de laatste plaats 


omdat RVO al ruim een decennium vouchers (nu als onderdeel van de MIT-regeling) 


uitvoert. 


• Keuze vroege (verplichte) nulmeting met zelfscan-mogelijkheid. Gezien de wens van 


monitoring en evaluatie is het invullen van een enquêteformulier bij aanvraag van 


een voucher verplicht gesteld (zie ook artikel 3.18.3). RVO heeft hier ook op toege-


zien bij de beoordeling van de aanvragen. Om zoveel mogelijk potentiele aanvragers 


aan te trekken is de mogelijkheid tot invulling nulmeting en vergelijking met peer-


bedrijven middels een ingebouwde zelfscan26 al bij de bekendmaking van de regeling 


eind oktober 2016 gegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat we voor alle bedrijven 


die uiteindelijk een aanvraag hebben ingediend een nulmeting hebben (zowel voor 


                                                


25 Aangezien de beleidsexperimenten voor het einde van 2017 afgerond (en geëvalueerd) diende te zijn 


in verband met de toezegging aan de kamer (zie paragraaf 1.1) was een periode van 5 maanden ook 


het maximum dat beschikbaar was voor uitvoering van de service design projecten die met de SDV 


(mede) zijn gefinancierd. 


26 Via de zelfscan konden bedrijven die de nulmeting invulden zich vergelijken met de overige bedrijven 


die het enquêteformulier hadden ingevuld. Dialogic heeft het per mail een link gestuurd naar een 


elektronisch dashboard waarop bedrijven de eigen score konden benchmarken met die van hele groep 


bedrijven.  
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uiteindelijk toegewezen bedrijven als afgewezen bedrijven). Een bijkomend voordeel 


is geweest dat we de beschikking hebben gekregen over een omvangrijke groep 


bedrijven die wel de nulmeting heeft ingediend, maar uiteindelijk geen aanvraag 


heeft ingediend. Dit bleek zeer behulpzaam voor het samenstellen van een contro-


legroep (zie hoofdstuk 3 voor details).  


• Verantwoording middels activiteitenverslag. Voor de uiteindelijke verzilvering door 


de kennisinstelling of adviesbureau is een korte verantwoording middels een activi-


teitenverslag verplicht gesteld. Dit is uiteraard een extra belasting bij een bescheiden 


subsidiebedrag. Dit maakt echter enerzijds dat er een serieuze activiteit wordt uit-


gevoerd met behulp van de SDV, anderzijds biedt dat extra inzicht met het oog op 


de evaluatie. Welk type projecten (inhoudelijk, ingezette methoden, intensiteit) is 


uitgevoerd met behulp van de SDV. 


• Intermediairs. Het was mogelijk voor geïnteresseerde bedrijven om een aanvraag in 


te dienen via een intermediair. Deze keuze is gemaakt om het aantal aanmeldingen 


te verhogen. Een aanzienlijk deel van het MKB heeft weinig ervaring met het indienen 


van subsidieaanvragen. Vandaar dat het indienen via een intermediair het voor deze 


doelgroep mogelijk maakt om in aanmerking te komen voor een Service Design Vou-


cher.  


Ook is gekozen om veel aandacht te besteden aan communicatie rond de (experimentele) 


regeling, juist omdat deze nieuw geïntroduceerd is. Hier gaan we onderstaand kort op in. 


2.2.2 Aankondiging en ‘toegeleiding’ regeling 


In het voortraject van de (beide) beleidsexperimenten zijn spelers uit de maakindustrie 


(Smart industry, brancheorganisaties als Metaalunie, FME, NRK en CBM) alsmede sleutelfi-


guren uit de Creatieve industrie (Topteam Creatieve Industrie, Service Design Network 


Nederland, Dutch Creative Industries, CLICK-NL) gepolst over haalbaarheid van onder an-


dere een voucherregeling en een Community of Practice/Masterclass. Mede op basis daarvan 


is het eerste ontwerp van een service design voucher en een service design masterclass 


opgesteld. Op 28 oktober 2016 is de SDV-regeling gepubliceerd in de Staatscourant.27 De 


regeling is met de buitenwereld gecommuniceerd via verscheidene kanalen waaronder de 


KvK-nieuwsbrief, RVOnieuwsbrief (tweemaal) en website, Smart Industry nieuwsbrief, 


nieuwsbrieven en/of websites van VNO-NCW/MKB-Nederland, alsook via diverse branche- 


en belangenorganisaties in de maakindustrie en in de Creatieve Industrie. Voorts zijn de 


secretarissen van de relevante Topsectoren geïnformeerd, is gecommuniceerd via diverse 


regionale ontwikkelingsorganisaties (LIOF, Oost NV, Brainport) en is via diverse bladen/on-


line magazines die gelezen worden in de industrie via berichten gecommuniceerd (onder 


andere LINK magazine, vraagenaanbod.nl [een online magazine voor de industrie], www.ne-


derlandse-industrie.nl [idem], maakindustrie.nl [idem]). Ook is via een stand en het uitdelen 


van flyers op het jaarevent van Smart Industry in de Jaarbeurs Utrecht op 16 februari 2017 


verder bekendheid gegeven aan de SDV. Daarbij zijn – net als op de website van RVO – 


voorbeelden van MKB’ers uit de maakindustrie (met toestemming) gebruikt die succesvol 


diensten toe hebben gevoegd aan hun productaanbod; zie box 2 hieronder. 


  


                                                


27 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html 
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Box 2: Drie praktijkvoorbeelden van MKB-bedrijven die succesvol servitiseren 


 


WP Haton. Producent van bakkerijmachines WP Haton uit Panningen onderscheidt zich door haar 


klanten uitgebreide service- en supportpakketten aan te bieden. Het bedrijf beschikt over een uitge-


breid trainingscentrum waarin het via workshops en cursussen klanten meeneemt in de beleving van 


het maken van brood. Daarnaast heeft WP Haton een elektronisch documentatiecentrum en garan-


deert de webshop een snelle levering van onderdelen. Ook zet het bedrijf in op preventief onderhoud 


en het op afstand beoordelen van het functioneren van machines om productiekosten verder te ver-


lagen. Bekijk een filmpje op YouTube over WP Haton’s Blue Innovation Centre. 


 


Machinebouwer VMI. Machinebouwer VMI uit Epe is gespecialiseerd in productiemachines voor au-


tobanden. Naast machines biedt het bedrijf echter ook maatwerk serviceproducten in de vorm van 


serviceprogramma’s. Klanten kunnen kiezen uit een combinatie van diensten, waaronder een help-


desk, preventief onderhoud, spare parts kits, conditie-inspectie en training. Deze diensten zijn er op 


gericht de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun 


OEM-machines te verhogen. 


 


247TailorSteel. 247TailorSteel uit Varsseveld profileert zich niet alleen als producent van laserge-


sneden en gekante producten uit buis en plaat, maar ook als dienstverlener en kennispartner. Klanten 


kunnen via een (digitale) personal assistent snel een offerte voor tekeningen krijgen. Het bedrijf kan 


dan op korte termijn de op maat gemaakte producten leveren. Door het hele logistieke proces van 


aanvraag tot uitlevering te beheersen, heeft 247TailorSteel een uniek dienstengericht businessmodel 


gecreëerd. 


 


 


2.2.3 Behandeling aanvragen & toekenning 


In totaal heeft RVO 110 aanvragen ontvangen, waarvan 4 na sluiting van de regeling. Om in 


aanmerking te komen voor een Service Design Voucher dienden de bedrijven aan drie eisen 


te voldoen: de aanvrager is een MKB-bedrijf, behoort tot de maakindustrie en heeft een 


kennisvraag gerelateerd aan service design in samenwerking met een kennisinstelling of 


adviesbureau geformuleerd. De kennisvragen zijn beoordeeld door RVO-adviseurs. Bij twij-


fels zijn de kennisvragen aan een panel bestaande uit RVO en Dialogic-medewerkers 


voorgelegd. In een aantal gevallen is nog om een nadere toelichting gevraagd. Uiteindelijk 


zijn er 35 aanvragen afgewezen vanwege een verkeerde sector (geen maakindustrie), 40 


aanvragen afgewezen op basis van de kennisvraag die niet voldeed en 4 aanvragen afgewe-


zen omdat er geen kennisinstelling/adviesbureau was betrokken bij de aanvraag. Op 15 mei 


2017 zijn er in totaal 60 vouchers door RVO toegekend. Daarmee was er onvoldoende basis 


voor het uitvoeren van een RCT op basis van loting, omdat dit uitgaat van een ruime over-


tekening. Daarom zijn we noodgedwongen teruggeschakeld van een RCT naar een quasi-


experimenteel design voor het SDV-beleidsexperiment. Wat dit betekent voor de monitoring 


en evaluatie lichten we toe in paragraaf 2.4.1. 


Na toekenning van de voucher dienden de aanvragers in samenwerking met de kennisinstel-


ling/adviesbureau binnen één maand een offerte aan te leveren bij RVO. Er zijn toen drie 


bedrijven alsnog afgevallen omdat ze geen of te laat een offerte hebben ingediend. Er is ook 


nog een aanzienlijke groep bedrijven die wel een voucher toegekend hebben gekregen, en 


ook een offerte in samenwerking met een kennisinstelling of adviesbureau hebben aangele-


verd, maar uiteindelijke de voucher niet hebben verzilverd. Uiteindelijk zijn er van de 57 nog 


15 vouchers niet verzilverd, ondanks de reminder die RVO heeft uitgestuurd twee weken 


voor de verzilveringsdeadline.  
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2.3 Ontwerp monitoring en evaluatie SDV beleidsexperiment  


2.3.1 Opzet 0- en 1-meting 


Om met zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald effect kan worden toegeschreven 


aan een interventie dienen kenmerken van de bedrijven waar de interventie mogelijk invloed 


op heeft te worden gemeten. Dit dient zowel vóór en ná de interventie plaats te vinden. De 


meting die voorafgaat aan de interventie wordt doorgaans de 0-meting genoemd. De eerste 


meting die plaatsvindt na de interventie wordt ook wel de 1-meting genoemd. De metingen 


vinden zowel plaats voor bedrijven in de experimentele- als controlegroep.  


Figuur 2 toont een schematisch overzicht van de monitoring en evaluatie op hoofdlijnen zoals 


die uiteindelijk alleen bij het SDV-beleidsexperiment heeft plaatsgevonden.  


 


Figuur 2: Schematisch overzicht montoring en evaluatiestrategie M&E. 


2.3.2 Inhoudelijke opbouw 0- en 1-meting: maturity model 


Om Service Design te meten maken we gebruik van het Service Innovation Maturity model 


(SIM-model) dat we hiervoor hebben ontwikkeld. Uitgangspunt is het hanteren van een ‘the-


ory of change’, cf. de standaarden voor een RCT28, die toegespitst is op de (doorgaans 


opeenvolgende) gedragsveranderingen die kunnen optreden wanneer bedrijven zich op ver-


dienstelijking gaan oriënteren. Het SIM-model bestaat uit zes opeenvolgende stadia, waarbij 


de hogere stadia overeenkomen met een verder geservitiseerde onderneming of verder 


doorgedreven verdienstelijking.29 Maturity slaat daarbij op volwassenheid. Het model geeft 


dus aan dat naarmate een onderneming verder is geservitiseerd dit op steeds meer aspecten 


                                                


28 Zie de RCT-richtlijnen die NESTA onlangs voor het Innovation Growth Lab heeft opgesteld. 


29 Service design zien we als een label dat momenteel in zwang is, servitisation of verdienstelijking als 


het fenomeen dat we beschrijven. Dit zijn analytische constructen en slechts een deel van de bedrijven 


zal bekend zijn met beide termen. 
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in de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten tot uiting komt. Door te meten aan deze op-


eenvolgende stadia van verdienstelijking kunnen we bepalen hoever de verdienstelijking is 


voortgeschreden op moment van 0-meting en 1-meting.  


Figuur 3 toont een schematisch overzicht van de stadia die geassocieerd zijn met verdien-


stelijking en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het eerste stadium is verdienstelijking 


bewustzijn (awareness). Dit stadium draait om het erkennen van de noodzaak van verdien-


stelijking of het belang van diensten binnen een maakbedrijf. In dit stadium is er nog geen 


concrete actie ondernomen; het gaat veelal om het bewustzijn dat verdienstelijking of 


diensteninnovatie een fenomeen is waar (meer) aandacht aan moet worden besteed. Het 2e 


stadium is formalisatie van verdienstelijking. In dit stadium begint de noodzaak voor ver-


dienstelijking en het toevoegen van dienstenfunctionaliteit aan de producten of de 


ontwikkeling van product-/dienst-combinaties (PDCs) concreter te worden. Het bedrijf in 


kwestie begint vorm te geven aan het opzetten van verdienstelijking en de ontwikkeling van 


PDCs. Vervolgens zal, naarmate het proces van verdienstelijking voortschrijdt, ook worden 


gekeken naar eventuele partners waarmee samengewerkt kan worden om PDCs vorm te 


geven De zoektocht naar eventuele partners hiervoor valt onder het 3e stadium van verdien-


stelijking. In stadium 4 worden vervolgens de resultaten van de transformatie naar het 


denken over en ontwikkelen van nieuw toe te voegen dienstenfunctionaliteit vertaald naar 


het aanbieden van concrete diensten in aanvulling op het reguliere productaanbod. In dit 


stadium zijn de diensten zodanig ontwikkeld dat deze ook worden aangeboden aan klanten. 


In stadium 5 worden de diensten en PDCs zoals ontwikkeld in stadium 4 ook daadwerkelijk 


afgenomen. Wanneer de diensten een goede positie in de markt hebben veroverd, en er een 


substantieel deel van de omzet wordt gegenereerd uit diensten en PDCs, spreken we van 


‘service succes’. Hiervan is sprake in stadium 6. Een maakbedrijf is dan dusdanig ver met 


verdienstelijking c.q. ontwikkeling en daadwerkelijke verkoop van PDCs dat er sprake is van 


een hybride MKB. Het SIM-model impliceert een dwingende volgorderlijkheid tussen de op-


eenvolgende stadia. Dit is niet noodzakelijk het geval. Het is voorstelbaar dat een bedrijf 


bijvoorbeeld een geslaagde dienst ontwikkelt zonder tussenkomst van een samenwerkings-


partner, dat bewustzijn groeit als er op basis van ‘ad hoc’ dienstverlening goede ervaringen 


ontstaan met verdienstelijking, etc.  


 


Figuur 3: Service Innovation Maturity (SIM) model. 


2.3.3 Uitvoering nul- en eenmeting SDV-beleidsexperiment 


Van november 2016 t/m 15 maart 2017 zijn de bedrijven in de gelegenheid gesteld om de 


0-meting langs elektronische weg in te vullen. Ze zijn daartoe via allerhande communicatie-


kanelen verwezen naar de RVO-site waarop niet alleen informatie over de SDV-regeling te 


vinden was, maar ook een link naar de nulmeting. Deze werd aangeduid als enquête in het 


kader van het beleidsexperiment en was verplicht om in te vullen indien men (later) een 


aanvraag voor een SDV wilde doen. Ook indien bedrijven pas op het moment van het feitelijk 


indienen van een aanvraag het elektronische aanvraagformulier invulden, zijn zij gewezen 


op de noodzaak ook de enquête ten behoeve van de nulmeting in te vullen. RVO heeft hierop 


ook gecontroleerd bij de beoordeling van de ingediende aanvragen.  


Na het verstrijken van het verzilveringstermijn – 5 maanden na eventuele toekenning van 


de SDV - heeft de 1-meting plaatsgevonden. Daartoe zijn zowel de “toegekende aanvra-


gers/verzilveraars” (de experimentele groep) alsook de groepen die samen de controlegroep 
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vormen te weten de “niet-aanvragers”, de “afgewezen aanvragers” en de “niet-verzilveraars” 


actief per email uitgenodigd (voor meer details over de samenstelling van de controlegroep 


zie paragraaf 2.4.4 en 2.4.5) en waar nodig maximaal tweemaal gerappelleerd. Vooral onder 


de groep van “toegekende aanvragers/verzilveraars” en “niet verzilveraars” is nagebeld om 


een zo hoog mogelijke response te bewerkstelligen. 


Bedrijven konden de 1-meting invullen in de periode van 1 december 2017 tot 20 december 


2017. De vragenlijsten van de 0- en 1-meting zijn opgenomen in bijlage 6 en bijlage 7. 


Gezien de korte incubatietijd tussen het verzilveringstermijn en de 1-meting is het aanne-


melijk dat het volledige effect van de SDV nog niet gemeten kan worden. We verwachten 


om die reden dat de voucher voornamelijk bedrijven naar de beginstadia van het SIM-model 


heeft gebracht. Het verdient dan ook aanbeveling om een 2-meting eind 2018 uit te voeren. 


Op deze manier kan er met meer zekerheid worden bepaald wat de mogelijke doorwerking 


van de voucher op de bedrijven in de experimentele groep is geweest en tot waar het effect 


van de SDV op de schaal van het SIM-model reikt.  


Bij het gebrek aan voldoende aanmeldingen voor de SDV bestond er niet de mogelijkheid tot 


loten. We waren daarom genoodzaakt om een second best controlegroep samen te stellen. 


De experimentele groep bestaat hierbij uit gehonoreerde SDV aanvragen. De controlegroep 


in dit experiment bestaat deels uit “afgewezen aanvragers” en deels uit bedrijven die wel de 


0-meting hebben ingevuld maar vervolgens geen aanvraag hebben ingediend (“niet-aanvra-


gers”). Daarnaast was er ook nog een groep bedrijven die wel de voucher toegekend hebben 


gekregen maar deze uiteindelijk niet hebben verzilverd. Deze groep “niet-verzilveraars” heb-


ben we ook meegenomen in de controlegroep. Van de aldus samengestelde controlegroep 


heeft uiteindelijk 25% (60 van de 239) ook deelgenomen aan de 1-meting. Van de experi-


mentele groep heeft 67% ook de 1-meting ingevuld (28 van de 42). In bijlage 9 gaan we 


kort in op de switch van de geprefereerde Randomized Controlled Trial (RCT) naar een zo-


genaamd Quasi-Experimenteel Design (QED) alsook op de samenstelling van de 


controlegroep voor de 0- en 1-meting van de SDV (bij quasi-experimenteel design) 
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3 Resultaten effectmeting SDV 


3.1 Van SIM-model naar concrete indicatoren  


Om de mogelijke effecten van het gebruik van de SDV te kunnen schatten is zowel in de 0-


meting als de 1-meting vastgesteld hoe de bedrijven in de experimentele en controlegroep 


scoorden op de opeenvolgende stadia van verdienstelijking zoals onderscheiden in het in 


paragraaf 2.4.2 geïntroduceerde SIM-model. Dit model vormt de basis voor de gehanteerde 


vragenlijsten. De verwachting is dat wanneer bedrijven op de een of andere manier profijt 


hebben van de SDV, zij “volwassener” worden op het gebied van diensteninnovatie, hoe ze 


hiermee omgaan en de mate waarin zij ook daadwerkelijk meer en minder geavanceerde 


diensten aanbieden, die ook daadwerkelijk door cliënten worden afgenomen en waar uitein-


delijk een betere firm performance mee wordt bereikt. We lichten nu de afzonderlijke 


elementen uit het SIM-model toe. 


• Om het Service Innovatie bewustzijn (stadium 1 in het model) te meten is responden-


ten allereerst gevraagd wat voor soort innovatie voor hun bedrijf de hoogste prioriteit 


heeft. De idee hierachter is dat wanneer dienstengerelateerde innovatie in prioriteit 


stijgt, het diensteninnovatie- of verdienstelijking-bewustzijn eveneens stijgt.  


• Daarnaast hebben we respondenten enkele stellingen voorgelegd die specifiek over de 


plek van diensten in innovatieprojecten gaan. Deze stellingen dienen als proxy voor 


formalisatie op het vlak van diensteninnovatie c.q. verdienstelijking, dat wil zeggen 


gestructureerde aandacht voor het fenomeen diensteninnovatie/verdienstelijking (sta-


dium 2 in het model). Voor elke stelling konden de respondenten aangeven of bepaalde 


aspecten op dit vlak zijn afgenomen, gelijk gebleven of zijn gestegen. De stellingen 


hebben betrekking op service innovatie formalisatie: denk hierbij aan de omvang van 


diensteninnovatieprojecten, het aantal projecten met aandacht voor diensteninnovatie 


en risico’s die geassocieerd zijn met een diensteninnovatieproject. 


• Naast stellingen over service innovatie formalisatie bevat de vragenlijst ook items m.b.t. 


toename of afname van samenwerking met derden binnen diensteninnovatieprojecten. 


Als maakbedrijven daadwerkelijk productdienstencombinaties gaan aanbieden, zullen 


zij daar in veel gevallen niet alle vaardigheden voor in eigen huis beschikbaar hebben 


en daarom eerst op zoek zullen gaan naar samenwerking met met derden om de PDCs 


te kunnen ontwikkelen en op termijn aanbieden (stadium 3 in het model). Ook uit de 


diensteninnovatieliteratuur is bekend dat zeker complexere diensten veelal worden aan-


geboden door een combinatie van samenwerkende bedrijven. De antwoorden op deze 


stelling geven een beeld over de rol van service innovatie partners. 


• Hierna is de respondenten gevraagd of ze in het afgelopen half jaar al werkelijk aan 


innovatie hebben gedaan (en zo ja, wat voor soort innovatie). Om het daadwerkelijke 


dienstenaanbod in kaart te brengen is respondenten gevraagd welke diensten zij ook 


al daadwerkelijk aanbieden (stadium 4 in het model). Daarbij is een onderscheid ge-


maakt tussen product-gerelateerde diensten en meer geavanceerde diensten. Bekend 


is dat veel productbedrijven aanvankelijk diensten zien als aanvulling of add ons op hun 


discrete, fysiek product en veelal pas in tweede instantie complexere, meer geavan-


ceerde diensten waarbij product en diensten veelal veel meer met elkaar verknoopt zijn 


(ergo daadwerkelijke PDCs) of als zelfstandige diensten kunnen worden aangeboden. 


Voor wat betreft de product-gerelateerde diensten konden de respondenten kiezen uit 


negen verschillende diensten die zij konden aanbieden. Bij de vraag naar geavanceerde 


diensten die zij konden leveren c.q. aanboden konden respondenten kiezen uit 5 ge-


avanceerde diensten. Per soort dienst was er de mogelijkheid om te kiezen tussen: ‘Ja’, 


‘Nee’, ‘Nee, maar wel in 2018’.  
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• Om vervolgens de afname van de diensten te kunnen vaststellen hebben we voor elk 


van de product-gerelateerde en geavanceerde diensten ook gevraagd welk percentage 


van de klanten de betreffende dienst ook daadwerkelijk afneemt (stadium 5 van het 


model). Tabel 2 toont alle mogelijke innovatietypen, product-gerelateerde diensten en 


geavanceerde diensten waarvan de de respondenten hebben aangegeven in hoeverre 


ze deze hebben gerealiseerd c.q. deze aanboden aan clienten en clienten deze ook 


daadwerkelijk afnamen.   


Tabel 2: Overzicht soorten gerealiseerde innovatie, product-gerelateerde diensten en geavanceerde 


diensten die zijn gemeten in 0- en 1-meting. 


Gerealiseerde innovatie Product-gerelateerde 
diensten 


Geavanceerde diensten 


Ontwikkeling van nieuwe 
producten 


Installatie, inbedrijfstelling Verhuur van producten, machi-
nes of uitrustingen 


Technische vernieuwing in het 
productieproces 


Onderhoud en reparatie Full service contracten vooral 
gericht op het onderhoud van 
uw producten 


Toevoegen van diensten aan 
producten 


Training Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of bij 
de klant 


Transitie naar bedrijfsmodel 
waarin diensten zelf centraal 


Ontwerp, technisch advies (incl. 
testen, simulaties, O&O voor 
klanten) 


Het overnemen van manage-
ment of onderhoudstaken bij de 
klant, om beschikbaarheid en 
kosten te beheersen 


Organisatievernieuwing Software ontwikkeling (bijv. 
software aanpassing) 


Andere dienstenconcepten o.b.v. 
prestatie gebaseerde beprijzing 


 Klantondersteuning op afstand 
(helpdesk, service hotline, web-
site) 


  


  Reviseren, vernieuwen (incl. 
functie opwaardering of software 
uitbreidingen) 


  


  End of life dienstverlening (bijv. 
recycling, opheffen, terugname) 


  


  Financiering   


 


Gezien de korte tijd tussen het verzilveren van de vouchers en het afnemen van de 1-meting 


bestond er niet de mogelijkheid om te bepalen of de SDV ook daadwerkelijk tot een betere 


bedrijfsperformance (stadium 6 in het model, service succes) heeft geleid. Wel is ten tijde 


van de 0- en 1-meting gevraagd aan de respondenten welk deel van de omzet wordt gege-


nereerd door diensten. Bij een eventuele 2-meting kan deze data worden gebruikt om te 


bepalen of er een omzettoename uit diensten is gerealiseerd en derhalve of de verdienstel-


ijking heeft geleid tot betere bedrijfsprestaties.  


3.2 Karakteristieken deelnemers experiment Service Design Vouchers  


3.2.1 Sector en omvang 


De SDV is gericht op het MKB in de maakindustrie. Uiteindelijk heeft een groep bedrijven uit 


uiteenlopende sectoren gebruik gemaakt van de vouchers (zie Tabel 4). Zowel in de experi-


mentele als in de controlegroep zien we dat de sectoren ‘Vervaardiging van producten van 


metaal’ en ‘Vervaardiging van overige machines en apparaten’ relatief sterk zijn vertegen-


woordigd. Dit kan te maken hebben met het feit dat dit simpelweg omvangrijke sectoren 
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zijn.30 Waarschijnlijker is dat in sommige sectoren de noodzaak tot en mogelijkheden voor 


verdienstelijking hoger zijn dan in andere sectoren. Dit kan bijvoorbeeld komen door aard 


van de producten: een machinebouwer heeft door de aard van het product eerder te maken 


met after sales services, spare parts en onderhoud en zal een intensiever contact met afne-


mers hebben omdat zijn product vaak een centrale rol speelt in het productieproces van een 


afnemer. Dit gaat minder op voor een producent van bijvoorbeeld chemische producten of 


voeding. Kortom, niet alle maakbedrijven in het MKB zullen evenveel druk voelen om te 


servitiseren of daar ook concrete aanknopingspunten voor hebben. Een belangrijke verklik-


ker is waarschijnlijk wel hoe intensief de samenwerking met een afnemer is en in welke mate 


het geleverde product een centrale rol speelt in het productieproces van de cliënt.  


Kijken we naar bedrijfsgrootte dan bedraagt het gemiddelde aantal werknemers van alle 


deelnemers aan het experiment 18. Dit geeft aan dat de SDV bovengemiddeld kleine bedrij-


ven aantrekt. Het middenbedrijf, waar er overigens ook weer relatief minder van zijn, heeft 


wellicht meer middelen (kapitaal, kennis, netwerk) om met verdienstelijking aan de slag te 


gaan als ze dit als een belangrijke ontwikkeling zien. Dit geldt minder voor het kleinbedrijf. 


Dit wijst er mogelijk al op dat een voucher vooral een bewustwordingsinstrument is dat een 


eerste duwtje geeft op het pad van verdienstelijking.  


Bedrijven in de controlegroep hebben met gemiddeld 21 werknemers een wat grotere be-


drijfsomvang dan bedrijven in de experimentele groep, met gemiddeld slechts 12 


werknemers (zie Tabel 4). Dat met name bedrijven met een kleine omvang deel hebben 


genomen aan het experiment kwam niet onverwachts. Waarschijnlijk is het zo dat grotere 


organisaties al reeds op de hoogte zijn van verdienstelijking of al wat stappen hebben gezet 


dit zelfstandig doorzetten of juist een substantiëler ondersteuning nodig zouden hebben dan 


wat mogelijk is met een relatief bescheiden bedrag middels een voucher. Het indiceert in 


ieder geval, net als bij de sectorale verdeling, dat wellicht een specifieker doelgroep zich 


aangesproken voelt door de SDV.  


Tabel 3: Sectorale verdeling respondenten experimentele- en controlegroep. 


Sector Controle Experimenteel 


Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 1 


 


Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 


 


1 


Primaire bewerking van hout en vervaardiging van houtartikelen 2 


 


Reparatie en installatie van machines en apparaten 


 


1 


Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 2 


 


Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 2 3 


Vervaardiging van dranken 1 


 


Vervaardiging van elektrische apparatuur 4 2 


Vervaardiging van kleding 


 


1 


Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 1 


 


Vervaardiging van meubels 


 


2 


Vervaardiging van overige goederen 8 3 


Vervaardiging van overige machines en apparaten 16 3 


Vervaardiging van overige transportmiddelen 


 


1 


Vervaardiging van producten van metaal 10 5 


Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 


 


1 


Vervaardiging van textiel 2 1 


Vervaardiging van voedingsmiddelen 2 1 


Onbekend 9 3 


Totaal 60 28 


                                                


30 Ook het feit dat er in Nederland al via Smart Industry en de diverse fieldlabs al behoorlijke aandacht 


is voor verdienstelijking kan een rol spelen. Ook hier zijn machinebouwers relatief sterk vertegenwoor-


digd. 
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Tabel 4: Gemiddelde aantal werknemers voor de controle en experimentele groep. 


Aantal Werknemers Gemiddelde 


Controlegroep 21 


Experimentele groep 12 


Totaal 18 


3.2.2 Kennisvragen en typen service design projecten 


Om in aanmerking te komen voor de SDV moest de aanvrager in samenwerking met de 


kennisaanbieder een kennisvraag formuleren. In totaal zijn er 42 uiteenlopende kennisvra-


gen ingediend die positief zijn beoordeeld en ook daadwerkelijk zijn verzilverd. Elke 


kennisvraag kan in ruwweg drie categorieën worden geplaatst. 21 van de 42 van de kennis-


vragen waren sales-gerelateerd. Deze kennisvragen hadden betrekking op het bedienen van 


klanten of het in kaart brengen van klantwensen; zie box 3 voor een typisch voorbeeld. 


Andere kennisvragen hadden specifiek betrekking op het ontwikkelen van de bepaalde (pro-


ductgerelateerde) dienst (9 van de 42) of het ontwikkelen van een businessplan waarin 


diensten meer centraal staan (10 van de 42).   


Box 3: Voorbeeld sales-gerelateerde kennisvraag 


 


“Om te komen van correctief naar preventief onderhoud is meer inzicht in de klantbeleving noodza-


kelijk. Zoeken naar de totale ontzorging voor de klant. Op dit moment is onbekend wat de 


belevingswereld en servicebehoefte van de klant is, door het toevoegen van diensten aan onze ma-


chines hopen we op meer rendement en langdurige klantbinding. We willen meer inzicht verkrijgen 


in het voortraject van de beslissing tot aankoop van onze machines en diensten.” 


 


Van de 42 bedrijven in de experimentele groep hebben 24 een rapportage ingeleverd bij 


RVO. Op basis van deze rapportages kunnen we inzicht verschaffen in hoe de kennisvragen 


zijn ingevuld. De veelal sales gerelateerde klantvragen zijn bijvoorbeeld ingevuld door het 


inzetten van zgn. customer journeys en persona’s. De kennisvragen die meer toegespitst 


zijn op het ontwikkelen een concrete dienst zijn verschillende malen ingevuld door middel 


van Service blueprinting. In box 4 zijn nog enkele voorbeelden opgenomen van typische 


kennisvragen (door ons hergeformuleerd en geanonimiseerd) en in de projecten ingezette 


methoden/aanpakken om de kennisvragen te adresseren. 


Box 4: Voorbeelden van typen kennisvragen en aanpakken in SDV-projecten 


 


Voorbeelden van typen kennisvragen (ingekort en veralgemeniseerd): 


• Switch preventief onderhoud? 


• Nieuw verdienmodel? 


• Welke after sales diensten? 


• Inzet sociale media in contact client? 


• Mapping wensen klanten? 


• Hoe product-gerelateerde diensten aanbieden? 


• Product as a service? 


• Circulair business model? 


Voorbeelden van ingezette methoden/aanpakken in SDV-projecten: 


• Co-creatiesessies 


• Persona’s / marktonderzoek 


• Klantreizen / customer journeys 


• Context mapping 


• Service blueprinting 


• Uitwerken businessplan 
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3.2.3 Typen kennisaanbieders 


Vrijwel alle toegekende vouchers zijn ingezet voor een kennisproject met een adviesbureau 


en slechts in zeer beperkte mate bij een kennisinstelling zoals een universiteit of Hogeschool. 


We vermoeden dat dit het geval is omdat de aanvragers veelal een tamelijk praktische ken-


nisvraag hebben geformuleerd en verwachten dat beter met een adviesbureau te kunnen 


aanpakken. Ook kan meespelen dat het lastig is de juiste ingang te vinden bij een kennisin-


stelling. Zeker als het gaat om kennis van service design is niet evident waar deze vraag te 


beleggen. Verder speelt mee dat een aantal adviesbureaus actief de SDV’s onder de aandacht 


heeft gebracht van MKB’ers. Enkele adviesbureaus waren betrokken bij meerdere (inge-


diende en in enkele gevallen ook toegekende) aanvragen.  


Zoals eerder aangegeven was de SDV ook bedoeld om spelers uit de creatieve industrie (en 


dan met name de service design bureaus) te verbinden met de maakindustrie. Dit is tot op 


zekere hoogte gelukt. Meer dan de helft van de toegekende SDV die is uitgevoerd samen 


met een adviesbureau is het project uitgevoerd door een ‘creatief’ en in de andere gevallen 


door een meer generiek adviesbureau of adviesbureau met specialisatie op het gebied van 


financiering, marketing of technisch ontwerp. Ook voor de adviesbureaus geldt dat dit over 


het algemeen kleinere spelers zijn. Dat kan te maken hebben met het feit dat MKB’ers zich 


eerder door kleinere bureaus laten adviseren en/of grotere bureaus niet bekend zijn geweest 


met de SDV of het onvoldoende de moeite hebben gevonden om een service design project 


op te tuigen tegen een relatief geringe vergoeding.     


3.2.4 Intermediairs 


Een aanzienlijk deel van de aanvragen voor de SDV zijn ingediend via een intermediair. In 


totaal zijn er 47 aanvragen via 18 intermediairs ingediend. Van deze 47 zijn er uiteindelijk 


11 aanvragen afgewezen. Voor 22 aanvragen was de kennisinstelling/adviesbureau ook de 


intermediair. Dit impliceert dat de kennisinstellingen/adviesbureaus actief hun achterban 


hebben aangemoedigd om een aanvraag in te dienen voor de Service Design voucher. Er 


zijn verschillende redenen te bedenken waarom de kennisinstellingen/adviesbureaus dit heb-


ben gedaan. Zo kunnen kennisinstellingen/adviesbureaus hebben opgetreden als 


intermediair omdat ze overtuigd waren van het nut van de SDV en dit graag wilde delen met 


bedrijven die mogelijke geïnteresseerd hierin zijn. Ze kunnen daarbij een SDV ook zien als 


de welbekende spiering om een kabeljauw te vangen in de vorm van een substantiëler pro-


ject.  


Hoe dan ook is de vraag in hoeverre het gebruik van intermediair in het concrete geval van 


een beleidsexperiment moet worden aangemoedigd of niet. Enerzijds kunnen intermediairs 


een rol spelen bij het onder de aandacht brengen van een regeling en het genereren van 


aanvragen. Anderzijds ontstaat er mogelijk een vertekening omdat niet duidelijk is hoeverre 


de MKB’ers die via intermediairs gebruik maken van een regeling evenzeer intrinsiek gemo-


tiveerd zijn. Ondernemers moeten weliswaar een eigen bijdrage doen, maar het is goed 


denkbaar dat zij een voucher-aanvraag zien als een ‘baat het niet, dan schaadt het ook niet’-


traject en dus zelf weinig moeite in de aanvraag willen steken. Vaak is onbekendheid met de 


procedure en de tijdsinvestering een groter obstakel dan het eventueel moeten opbrengen 


van een eigen bijdrage. Al met al lijkt de SDV door de rol van intermediairs c.q. kennisaan-


bieders die een intermediair-achtige rol aannemen, minder een vraaggestuurd instrument 


dan zou kunnen wanneer aanvragers uit eigen beweging een aanvraag doen.  
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3.3 Bewustzijn belang van diensten(innovatie) 


Zoals toegelicht in paragraaf 2.4.2 en 3.1 bestaat het eerste stadium van service innovation 


maturity uit het bewustzijn van het belang van diensten en diensteninnovatie voor het ont-


zorgen van cliënten. Eén doel van de SDV is om bedrijven die onbewust onbekwaam zijn op 


dit punt bewust te maken, zodat ze in ieder geval zelf een goede afweging kunnen maken of 


verdienstelijking voor hen relevant is (wat uiteraard niet altijd het geval hoeft te zijn). De 


verwachting was dat de experimentele groep na het verzilveren van de voucher zich meer 


bewust is van de potentie van diensten en PDC’s. Om dit bewustzijn van de bedrijven in 


kaart te brengen hebben we bedrijven gevraagd wat voor soort innovatie voor hun bedrijf 


de hoogste prioriteit heeft. Figuur 4 toont de innovatieprioriteit van de innovatietypen voor 


de experimentele- en controlegroep ten tijde van de 0- en 1-meting. 


De meest opmerkelijke uitkomst vanuit het perspectief van het beleidsexperiment is dat het 


toevoegen van diensten aan producten duidelijk in prioriteit is gestegen voor de experimen-


tele groep, en niet voor de controlegroep. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de SDV er 


mogelijk voor heeft gezorgd dat de bedrijven meer aandacht hebben gekregen voor het 


belang van diensten. Opmerkelijk is wel dat een tweede verklikker voor de switch naar meer 


diensten(innovatie) – de transitie naar een bedrijfsmodel waarin diensten centraal staan – 


niet in prioriteit is gestegen voor noch de experimentele, noch de controlegroep. Dit is een 


aanwijzing dat diensten door maakbedrijven die zich gaan oriënteren op diensten in eerste 


instantie als add ons worden beschouwd; als extra’s die nodig zijn om een completer product 


te kunnen aanbieden en verkopen. In veel gevallen zien we dat veel MKB-maakbedrijven 


ook moeite hebben om diensten apart in rekening te brengen. Ze verrekenen de diensten 


vaak in de prijs die ze voor een product vragen en ‘durven’ deze nog niet apart in rekening 


te brengen om de cliënten niet af te schrikken. Diensten zijn dan een hulpmiddel. Kennelijk 


is het nog een stap te ver om diensten daadwerkelijk meer centraal te positioneren in het 


businessmodel en te zien als een element dat apart kan worden beprijsd. Dat blijkt ook uit 


Figuur 4 waarin prioriteit die wordt toegekend aan ‘transitie naar een bedrijfsmodel waarin 


diensten zelf centraal staan’ voor zowel experimentele als controlegroep afneemt. Ditzelfde 


geldt voor ‘technische vernieuwing in het productieproces en ‘organisatievernieuwing’31. 


                                                


31 De verschillen tussen de experimentele en controlegroep zijn over tijd statistisch significant voor de 


innovatietypen: Ontwikkeling van nieuwe producten, technische vernieuwing in het productieprocess 


en het toevoegen van diensten aan producten (p<0,1). 
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Figuur 4: De prioriteit van verschillende innovatietypen voor de experimentele en controlegroep ten tijde 


van de 0- en 1-meting. 


Een tweede opmerkelijke uitkomst is dat de ontwikkeling van nieuwe producten wél weer 


belangrijker is geworden voor zowel experimentele als controlegroep. Dit wijst erop dat het 


verdienstelijking-proces niet noodzakelijkerwijs bestaat uit het vervangen van producten 


door diensten: de twee zijn nauw met elkaar verweven. Dat lijkt ook logisch. Typisch voor 


verdienstelijking in de maakindustrie is dat het niet draait om producten vervangen voor 


diensten, maar om het innovatief verbinden van die twee componenten. Juist door meer in 


te zetten op diensten (en daarmee interactie met klanten) krijgen ondernemingen vaak een 


beter beeld van welke producten verlangd worden. Ondernemingen die weg willen bewegen 


van ‘commodititization’ in hun markt gebruiken diensten als geavanceerd onderhoud en ad-


vies om niches te identificeren. Het vervullen van die niches kan dan betekenen dat ze weer 


nieuwe producten gaan maken, maar wel vanuit een bedrijfsmodel waarin diensten centraler 


staan. 


Kijken we tenslotte nog naar de controlegroep, dan valt daar op dat de hogere prioriteit voor 


productinnovatie gepaard gaat met een grote afname in de belangstelling voor procesinno-


vatie. Blijkbaar zitten er in deze groep veel maakbedrijven voor wie het steeds duidelijker is 


dat ze op een ander front willen innoveren dan hun processen (vandaar wellicht ook hun 


belangstelling voor service design), maar die er uiteindelijk toch relatief vaak voor kiezen 


om het in ontwikkeling van geheel nieuwe producten te zoeken. Bij deze grote verandering 


tussen de 0- en 1-meting kan niet uitgesloten worden dat er ook sprake is van een selectie-


effect: de bedrijven oriënteerden zich op andere vormen van innovatie dan procesverbete-


ring, maar kwamen bij ‘traditionele’ productinnovatie uit doordat ze geen voucher kregen of 


doordat ze geen voucher wilden. 
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3.4 Formalisering en samenwerking in het innovatieproces 


Na bewustzijn kan een MKB-maakbedrijf door gebruik van de SDV ook volwassener worden 


als het gaat formalisering van en samenwerking bij diensteninnovatie, respectievelijk sta-


dium 2 en stadium 3 uit het SIM-model dat we eerder introduceerden. Formalisering 


betekent dan dat er op uiteenlopende manieren meer en gestructureerder aandacht is voor 


diensteninnovatie, bijvoorbeeld door meer investeringen op dit punt, toename van het aantal 


innovatieprojecten waarin aandacht wordt besteed aan diensteninnovatie of continuïteit van 


diensteninnovatieprojecten. Op het punt van samenwerking is de idee dat het daadwerkelijk 


doorvoeren van diensteninnovatie veelal meer samenwerking met derden inhoudt. Bedrijven 


uit experimentele en controlegroep is gedurende 0- en 1-meting gevraagd in hoeverre aan-


dacht voor dergelijke aspecten de voorgaande zes maanden is afgenomen, gelijkgebleven of 


toegenomen. Aangezien de 0-meting op zijn vroegst in november 2016 plaatshad en de 1-


meting december 2018 zien we dus de ontwikkeling over een periode van maximaal ruim 


1,5 jaar. De verwachting was dat SDV zou bijdragen aan meer formalisering en meer sa-


menwerking bij diensteninnovatie bij de experimentele groep ten opzichte van de 


controlegroep.  


In Figuur 5 zijn de resultaten voor wat betreft vijf aspecten van formalisatie weergegeven. 


Hoewel de aantallen beperkt zijn, en we dus voorzichtig moeten zijn met te absolute uitspra-


ken, zien we dat in de experimentele groep omvang van investeringen in diensteninnovatie, 


aantal projecten met aandacht voor diensteninnovatie, doorlooptijden en continuïteit van 


diensteninnovatieprojecten vaker zijn toegenomen (wanneer we de antwoordcategorieën 


enigszins en sterk zijn toegenomen samennemen) dan voor de bedrijven in de controlegroep. 


Op het vijfde aspect scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep, maar het 


gaat hier uitgerekend om het ‘risico dat geassocieerd wordt met diensteninnovatie’. Dat zou 


er op duiden dat meer aandacht voor diensteninnovatie middels de SDV er juist ook aan zou 


kunnen bijdragen dat diensteninnovatie eerder overwogen wordt. Zo bezien wijzen alle vijf 


beschouwde aspecten van formalisering in de richting dat de SDV hieraan heeft bijgedragen. 


We zien dus niet alleen een geringe stijging in het bewustzijn rond diensteninnovatie, maar 


ook meer formalisatie of structurele aandacht voor diensteninnovatie in de experimentele 


groep in vergelijking met de controlegroep. Dat is gegeven de bescheiden interventie op-


merkelijk te noemen. Figuur 5 toont daarnaast ook of samenwerking met derden binnen 


diensteninnovatieprojecten is afgenomen, neutraal is gebleven, of is toegenomen. We zien 


dat in de experimentele groep alle deelnemers hebben aangegeven dat samenwerken met 


derden gelijk is gebleven of gestegen. In de controlegroep zien we ook een aanzienlijke 


toename, maar ook dat ruim 14% van de respondenten heeft aangegeven dat de samen-


werking met derden (sterk of enigszins) is afgenomen. De resultaten zijn op dit punt 


enigszins diffuus. We kunnen derhalve niet eenduidig aangeven of bedrijven die gebruik 


hebben gemaakt van de SDV binnen diensteninnovatieprojecten ook intensiever zijn gaan 


samenwerken. 
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Figuur 5: Mate waarin aandacht voor diverse aspecten van formalisering diensteninnovatie is toe- of 


afgenomen in de 6 maanden voorafgaand aan 1-meting (ten opzichte van de 0-meting). 


3.5 Ontwikkeling en aanbieden van diensteninnovatie 


Volgens het SIM-model wordt na bewustzijn, formalisering en samenwerking in een volgend 


stadium verwacht dat bedrijven ook daadwerkelijk diensten gaan ontwikkelen, met als doel 


om deze diensten vervolgens aan hun klanten te kunnen aanbieden. Om de ontwikkeling van 


diensten in kaart te brengen hebben we de respondenten uit de experimentele en controle-


groep gevraagd of ze in het afgelopen half jaar aan innovatie hebben gedaan (en zo ja, wat 


voor soort innovatie). Dit is gevraagd in 0- en 1-meting en dus kunnen we zien of het aan-


bieden van innovatietypen met dienstenelementen ook daadwerkelijk is toegenomen in de 


experimentele groep. We hebben hier dezelfde innovatietypen opgenomen als in de vragen 


over diensteninnovatie bewustzijn (plus de optie ‘geen innovatie’). Op deze manier kunnen 


we vergelijken of een stijging in diensteninnovatie bewustzijn ook resulteert in daadwerkelijk 


diensteninnovatie. In Figuur 6 zien we het percentage participanten per type gerealiseerde 


innovatie ten tijde van de zes maanden voorafgaand aan de 0- en 1-meting.  
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Figuur 6: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat heeft geinnoveerd (uitge-


splitst naar verschillende typen innovatie) gedurende zes maanden voorafgaande aan respectievelijk 


0- en 1-meting. 


In paragraaf 3.3 zagen we dat toevoegen van diensten aan producten duidelijk in prioriteit 


is gestegen voor de experimentele groep en niet voor de controlegroep. Ook zagen we dat 


voor de experimentele groep product- en diensteninnovatie meer als nevengeschikt worden 


gezien. Het gaat daarbij nog om oordelen van de ondervraagde bedrijven. Wanneer we nu 


voor de innovatievraag uit Figuur 6 de verschillen in de experimentele groep en de contro-


legroep met elkaar vergelijken zien we dat er bij de controlegroep een hele lichte stijging 


van bedrijven is waar te nemen die zeggen niet geïnnoveerd te hebben. Bij de experimentele 


groep is dit juist gedaald. De ontwikkeling van nieuwe producten is bij zowel de experimen-


tele als de controlegroep wat gedaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de 1-


meting ten opzichte van de 0-meting. Technische vernieuwing is gestegen voor de controle-


groep maar gedaald bij de experimentele groep. In plaats daarvan zien we dat bij de 


experimentele groep, die de SDV hebben gehad, nu ook vaker wordt aangegeven dat bedrij-


ven diensten aan hun producten toevoegen en (in iets mindere mate) bezig zijn met de 


transitie naar een diensten-gebaseerd bedrijfsmodel. Dit is een indicatie dat maakbedrijven 


die de SDV-voucher hebben gekregen inmiddels intensiever met diensteninnovatie aan de 
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slag zijn gegaan. Opmerkelijk is dat terwijl de transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten 


centraal staan niet gestegen is in termen van bewustzijn tussen 0- en 1-meting, het percen-


tage bedrijven uit de experimentele groep dat zegt hiermee tussen 0- en 1-meting 


daadwerkelijk aan de slag is gegaan, is toegenomen.  


Dat bedrijven in de experimentele groep na de interventie intensiever bezig zijn met het 


toevoegen van diensten aan producten dan voor de interventie roept de vraag op wat voor 


soort diensten dit dan precies zijn. We hebben de respondenten een negental relatief een-


voudige product-gerelateerde diensten voorgelegd alsmede een vijftal meer geavanceerde 


diensten. Voor elk van de in totaal 14 diensten konden de respondenten aangegeven of ze 


de dienst aanboden of niet, of dat ze de dienst op dit moment nog niet aanbieden maar dit 


wel in de nabije toekomst van plan zijn te gaan doen. Figuur 7 toont het percentage bedrijven 


uit zowel de experimentele als controlegroep dat heeft aangegeven de negen product-gere-


lateerde dienst(en) aan te bieden ten tijde van de 0- en 1-meting. 


Opvallend is dat voor vrijwel alle diensten geldt dat bedrijven uit de controlegroep zich er 


minder mee zijn gaan bezighouden als we de 1-meting afzetten tegen de 0-meting; alleen 


voor de diensten ‘ontwerp en technisch advies’ en (in mindere mate) ‘financiering’ lijkt er 


sprake van een lichte stijging. Bij de experimentele groep ziet het beeld er anders uit. Afge-


zien van de dienst ‘softwareontwikkeling’ is daar juist voor alle typen product-gerelateerde 


diensten een stijging waar te nemen tussen 0- en 1-meting. De grootste relatieve stijging 


zien we bij de dienst ‘End of life dienstverlening’32; bij de experimentele groep is dit het soort 


dienst dat bedrijven (relatief) het vaakst aan hun activiteiten hebben toegevoegd, terwijl 


daar bij de controlegroep bijna de grootste daling zat. Het totale verschil bedraagt 44 pro-


centpunt, wat overeenkomt met een stijging bij de experimentele groep die anderhalf keer 


zo groot is als de daling bij de controlegroep. Dit kan erop wijzen dat diensten die te maken 


hebben met hergebruik en recycling (of ruimer circulair ondernemen) relatief sterk aan ver-


andering onderhevig zijn en mogelijk (verder) getriggerd worden door een SDV. Mogelijk 


voelt een aantal SDV-gebruikers hier een relatief grote noodzaak om het dienstenaanbod te 


ontwikkelen dan wel aan te passen. Omdat de aantallen relatief laag zijn, kan een toename 


met enkele bedrijven al een grote procentuele verandering te weeg brengen. We moeten 


deze percentages dan ook niet al te absoluut interpreteren.    


Figuur 7 geeft ook aan dat de volgorde waarin de diensten zijn voorgelegd grofweg corres-


pondeert met hoe gangbaar de diverse diensten zijn. Installatie, onderhoud, reparatie en 


training (bovenin) komen wat vaker voor dan softwareontwikkeling en recycling. Dat lijkt 


ook logisch omdat voor veel bedrijven eerstgenoemde diensten onder aftersales of mainte-


nance dienstverlening valt en dit zijn vaak typen diensten die als eerste door maakbedrijven 


worden aangeboden. Vraag daarbij is wel in hoeverre ze ook elk apart worden beprijsd. Soms 


leveren vooral kleinere maakbedrijven diensten “gratis” om zo zeker te stellen dat zij hun 


product ook daadwerkelijk kunnen verkopen. Voor hen is de uitdaging de diensten die zij 


leveren naast het feitelijk product ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Dit kan onder 


andere door deze verborgen diensten zichtbaar te maken en op deze aspecten ook bewust 


te innoveren (door bijvoorbeeld verschillende servicepakketten of nieuwe dienstenconcepten 


te introduceren).   


                                                


32 De gevonden verschillen zijn statistisch significant op het 90% betrouwbaarheidsniveau (p<0,1) 
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Figuur 7: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat verschillende typen pro-


duct-gerelateerde diensten aanbiedt ten tijde van de 0- en 1-meting. 


Naast de 9 product gerelateerde diensten hebben we ook gekeken of de bedrijven in de 


experimentele groep nu ook meer bezig zijn met zgn. ‘geavanceerde diensten’ dan de be-


drijven uit de controlegroep. Deze diensten zijn ‘geavanceerder’ omdat ze in tegenstelling 


tot de product-gerelateerde diensten meer op zichzelfstaand kunnen worden aangeboden 


aan klanten. Figuur 8 toont het percentage respondenten dat heeft aangegeven de geavan-


ceerde dienst(en) aan te bieden ten tijde van de 0- en 1-meting.  
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stijging bij de experimentele groep niet alleen relatief groot, maar dit gaat ook gepaard met 


een lichte daling bij de controlegroep. Verder is eigenlijk alleen opmerkelijk dat de daling bij 


‘het bedienen van eigen verkochte producten’ in de controlegroep 5 keer zo sterk is als bij 


de experimentele groep. Een verklaring hiervoor ontbreekt vooralsnog. Mogelijk speelt hier 
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een rol dat de Nederlandse vertaling van het begrip process outsourcing (waarbij een pro-


ducent bijvoorbeeld niet alleen de machines levert aan een klant, maar deze ook voor hem 


bedient) niet begrepen is.33 Het is ook een fenomeen dat nog relatief weinig voorkomt, zeker 


onder MKB-maakbedrijven, omdat het merendeel van de maakbedrijven zich primair ziet als 


aanbieder van producten.  


 
Figuur 8: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat verschillende typen ge-


avanceerde diensten aanbiedt ten tijde van de 0- en 1-meting. 


3.6 Service afname en service succes 


In de vorige paragraaf hebben we gezien dat voor de experimentele groep een aanzienlijke 


stijging is waargenomen in het aanbieden van een aantal soorten product-gerelateerde dien-


sten. Volgens het SIM-model is het volgende stadium dat de diensten ook daadwerkelijk 


door klanten worden afgenomen en gebruikt (stadium 5) en het omzetaandeel van diensten 


ook daadwerkelijk toeneemt (stadium 6).  


We hebben zowel ten tijde van de 0- als ten tijde van de 1-meting de respondenten uit de 


experimentele en controlegroep gevraagd welk percentage cliënten de product-gerelateerde 


                                                


33 Een verdergaande vorm van proces-outsourcing is dat een producent zijn machinepark verhuurt als 


een dienst. Wellicht dat de autoassemblage zoals VDL die momenteel voor BMW (de productie van de 


mini’s in Born) verricht zo kan worden gezien. VDL heeft geïnvesteerd in de assemblagecapaciteit van 


de fabriek en verhuurt die meerjarig aan in dit geval BMW. 
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diensten al daadwerkelijk afneemt.34 Figuur 8 toont het gemiddelde percentage klanten dat 


de product-gerelateerde diensten afneemt, uitgesplitst naar experimentele en controlegroep 


op het moment van 0- en 1-meting35. De figuur laat zien dat de respons uit de 1-meting 


relatief dichtbij de respons uit de 0-meting is gebleven en dat de scores voor de meeste 


product-gerelateerde diensten tussen experimentele groep en controlegroep beperkt ver-


schillen. Dit geeft aan dat het effect van de interventie in elk geval niet of nog niet geleid 


heeft tot een effect waarbij cliënten ook daadwerkelijk meer diensten of PDC’s zijn gaan 


afnemen ten gevolge van de inzet van de voucher. Gezien de geringe omvang van de inter-


ventie en de incubatietijd die nodig is voordat het effect van interventie via de eerste vier 


stadia uit het SIM-model (reeks bewustwording, formalisatie, eventueel samenwerking met 


partners en het formuleren van een aangepast aanbod) is het zeer waarschijnlijk nog te 


vroeg om enig effect te mogen verwachten op de afname van meer product-gerelateerde 


diensten door cliënten. Het wekt vertrouwen dat het merendeel van de diensten relatief gelijk 


is gebleven qua percentage klanten dat ermee wordt bediend tussen 0- en 1-meting.  


Opmerkelijke uitkomsten zijn (naast de afname van de ondersteuning van cliënten middels 


softwareontwikkeling) de sterke toename voor wat betreft ‘end of life’-dienstverlening en 


financieringsdiensten. De respondenten met een SDV-voucher lijken in de 1-meting een aan-


zienlijk hoger percentage klanten ook daadwerkelijk te ondersteunen met end-of-life-


dienstverlening. Deze ontwikkeling sprong er in voorgaande paragraaf bij het aanbod van 


product-gerelateerde ook al uit. Blijkbaar zijn diensten gerelateerd aan de circulaire econo-


mie, zoals recycling en collectie, een belangrijk onderwerp voor de partijen die vouchers 


gebruikt hebben. Kennelijk heeft tenminste een behoorlijk aantal van de respondenten op 


dit punt succesvol diensten aan het product kunnen toevoegen die ook al daadwerkelijk 


worden afgenomen. Dat kan een autonome ontwikkeling zijn die al voor de SDV onderweg 


was, of door de SDV zijn geïnitieerd, of een combi van beide (versterkend effect SDV). Het 


illustreert dat MKB in de maakindustrie in elk geval stappen lijkt te maken met dit type 


diensten. Datzelfde geldt in iets mindere mate voor diensten op het gebied van financiering. 


Dat is opmerkelijk omdat diensten rond financiering eerder geassocieerd zijn met bijvoor-


beeld leasingconcepten; dat zijn relatief geavanceerde vormen van dienstverlening, die in 


de regel niet in enkele maanden worden doorgevoerd omdat ze duiden om een belangrijke 


wijziging in het gehanteerde bedrijfsmodel. Ook hier geldt overigens dat we te maken heb-


ben met kleine aantallen bedrijven zodat een stijging bij enkele bedrijven kan leiden tot een 


relatief grote stijging.  


Voor de geavanceerde diensten laten we hier geen aparte figuur zien. Hiervoor geldt nog 


sterker dan voor de relatief eenvoudiger product-gerelateerde diensten dat hier geen noe-


menswaardig effect is waargenomen.  


                                                


34 Voor de geavanceerde diensten was het aantal aanbieders niet toereikend genoeg om zinnige uitspra-


ken over te doen de service afname. 


35 De verschillen tussen de experimentele en controlegroep zijn statistisch significant voor de afname 


van de diensten: Klantondersteuning op afstand, reviseren en vernieuwen en end of life dienstverle-


ning (p<0,05). De omvang van de steekproef is voor alle statische toetsen erg laag: hierdoor dient de 


significantie voorzichtig geinterpreteerd te worden.  
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Figuur 9. Gemiddelde percentage clienten van bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat 


verschillende typen product-gerelateerde dienste ook daadwerkelijk afneemt ten tijde van de 0- en 1-


meting 


In 0-meting en 1-meting is de respondenten ook gevraagd naar een inschatting van het 


omzetaandeel dat zij realiseerden uit diensten, zowel door direct diensten apart in rekening 


te brengen danwel een inschatting te doen van het omzetaandeel van diensten die indirect 


via de prijs van het door hen aangeboden goed is gerealiseerd. Het bleek voor bedrijven (te) 


vaak (te) moeilijk dit in te schatten en het aantal waarnemingen was uiteindelijk te laag om 


hier een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. Alleen al het feit dat het merendeel 


van de bedrijven moeite had te bepalen welke omzet zij met diensten – direct dan wel indi-


rect – realiseren, geeft al aan dat zij (nog) niet naar hun bedrijfsprestaties kijken vanuit dit 


perspectief, en hierop dus zeer waarschijnlijk ook nog niet apart sturen. Onze verwachting 


is dat maakbedrijven die succesvol de omslag naar een meer dienstengebaseerd business 


model weten te maken, op termijn wel in staat zullen zijn dit onderscheid te maken. Dat 


vergt veelal eerst het actief beprijzen van diensten en het administreren van de daarmee 


behaalde omzet. Kortom, stadium 5 en stadium 6 uit het SIM-model zijn met de SDV (nog) 


niet beïnvloed. 


3.7 Ervaringen deelnemers experiment  


Ervaringen met betrekking tot ontwerp en uitvoering SDV  


Hoewel strikt genomen geen onderdeel van de effectmeting geven we hier kort een aantal 
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deelgenomen aan de 1-meting – over ontwerp en uitvoering van het instrument SDV. We 


nemen die hier op omdat ze inzicht geven in welke aspecten van de regeling mogelijk hebben 


gezorgd voor uitval. Ook biedt het inzicht in de aspecten van de regeling die mogelijk ver-


beterd zouden moeten worden om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. We kijken 


achtereenvolgens naar redenen voor het niet indienen van een SDV-aanvraag, transparantie 


van de regeling, de snelheid waarmee de regeling werd uitgevoerd c.q. de tijdstermijn voor 


benutting van de toegekende voucher, redenen om de SDV mogelijk aan te bevelen en ten-


slotte mogelijke verbeterpunten. 


Redenen voor niet aanvragen van SDV-voucher 


Allereerst hebben enkele bedrijven toegelicht waarom ze ondanks het meedoen aan de 0-


meting toch geen aanvraag hebben ingediend. De reacties zijn een mix van niet mee kunnen 


doen omdat men niet tot de in de regeling genoemde sectoren behoorde (of omdat het 


incidenteel zelf intermediairs of kennisaanbieders zijn), bedrijven niet wisten of men kon 


deelnemen of geen tijd had om een aanvraag in te dienen of te laat was voor het indienen 


van een aanvraag.  


Oordeel over aspecten transparantie en snelheid  


Zoals valt af te lezen uit Figuur 9 zijn de verschillen tussen controlegroep en de experimen-


tele groep als het gaat om de beoordeling van diverse aspecten van de regeling en de 


uitvoering ervan aanzienlijk. Veel bedrijven uit de controlegroep menen dat de transparan-


tie erg te kort schiet als het gaat om duidelijkheid van de criteria op basis waarvan de 


SDV-vouchers werden toegekend. Een aspect springt daarbij uit het oog. Bedrijven be-


schouwen zich als maakbedrijf, maar staan bij de Kamer van Koophandel niet 


geclassificeerd in een industrie die tot de maakindustrie behoort. De figuren hieronder la-


ten ook zien dat specifiek de controlegroep moeite had te begrijpen wat een correct 


geformuleerde kennisvraag inhoudt en bijna de helft van de respondenten in de controle-


groep is het (helemaal) oneens met de stelling dat zij voldoende informatie hebben 


ontvangen omtrent de uitvoer van de Service Design Voucher. Deze drie reacties springen 


er duidelijk uit. Uiteraard zal dit beeld ook sterk bepaald worden door de bedrijven die af-


gewezen zijn en daarom negatiever hierover oordelen. De reacties op de overige stellingen 


zijn weliswaar iets milder, maar nog altijd kritisch. Stellingen over de vereiste om met een 


kennisinstelling of adviesbureau een aanvraag in te dienen gaan al iets meer over details 


van de regeling, en zijn mogelijk ook gewoon wat onbekender omdat niet iedereen in de 


controlegroep werkelijk een aanvraag heeft gedaan (en zich dus ook niet of minder in de 


procedure heeft moeten verdiepen). Voor wat betreft de twee aspecten die van doen heb-


ben met snelheid – de onderste twee aspecten – zijn in de experimentele groep nauwelijks 


bedrijven echt ontevreden (geen reacties met ‘helemaal oneens’). De controlegroep is ui-


teraard wat kritischer, zowel over de snelheid waarmee men werd geïnformeerd over 


toekenning/afwijzing als gehanteerde tijdsbestek voor het daadwerkelijk inzetten van een 


voucher. Al met al is de tevredenheid over diverse aspecten van ontwerp en uitvoering on-


der de experimentele groep als behoorlijk goed aan te merken en onder de controlegroep 


als matig. Verbeteringen op een aantal punten in ontwerp en uitvoering kan wellicht bijdra-


gen aan een grotere conversie van geïnteresseerde bedrijven naar het daadwerkelijk 


indienen van een aanvraag c.q. van indienen van een aanvraag naar het daadwerkelijk ge-


honoreerd krijgen van een aanvraag (zeker als bedacht wordt dat er relatief veel ruimte 


was bij het huidige aantal indieners om een aanvraag om te zetten in een toekenning).  
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Figuur 10: Mate waarin respondenten uit experimentele en controlegroep het eens/oneens waren met 


een negental aspecten van ontwerp en uitvoering service design voucher regeling 


Verbeterpunten SDV en tips voor EZK/RVO 


De reacties aangaande zowel verbeterpunten voor de regeling als tips voor de beleidsma-


kers/uitvoerders (EZ/RVO) – beide in de vorm van een open vraag in de 1-meting - bieden 


de nodige onderbouwing voor observaties die we al konden doen op basis van de vragen die 
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betrekking hadden op tevredenheid diverse aspecten SDV-regeling. Diverse respondenten 


hebben aangegeven dat meer duidelijkheid omtrent de aanvraag- en declaratieprocedure 


gewenst is. Ook is er enkele malen op gewezen dat de aanvraag relatief belastend is ten 


opzichte van het geboden voordeel. Dit hangt ook samen met het oordeel van een enkele 


respondenten dat men niet alleen de periode van twee weken waarin aanvragen konden 


worden ingediend, maar ook de tijd die men heeft om de voucher daadwerkelijk in te zetten 


wat krap vindt. Een veelgehoorde suggestie om de regeling te verbeteren is door (meer) 


voorbeelden te bieden die inzicht geven voor welke vragen de regeling kan worden ingezet. 


Mogelijk heeft deze laatste opmerking te maken met het feit dat niet bij alle (potentiele) 


aanvragers de term service design – ondanks de gegeven toelichting hierop – voldoende 


bekend is. Ook zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de onduidelijkheid rond declaratie 


van de voucher (de verzilvering door kennisaanbieder) en uiteraard het bescheiden bedrag 


dat met de voucher is gemoeid. De meeste verbeterpunten zijn hooguit enkele malen ge-


noemd. Er zijn geen verbeterpunten die er duidelijk bovenuit steken en echt veelvuldig zijn 


genoemd.   


Redenen om SDV aan anderen aan te bevelen  


Naast verbeterpunten is er ook een breed palet van redenen genoemd waarom men de SDV 


zou aanbevelen aan andere bedrijven. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de reacties bij 


verbeterpunten, er nu vaak gesteld wordt dat de regeling een bruikbare en (aangenaam) 


laagdrempelige manier biedt om met een nieuw thema te experimenteren. Diverse respon-


denten stellen dat de voucher ze geholpen heeft om een nieuwe kijk te ontwikkelen op 


innovatie en potentiele klanten. Ook wijst men impliciet op additionaliteit, door te stellen dat 


de regeling net het zetje geeft dat een bedrijf nodig had of dat men met behulp van de 


voucher extra kennis heeft verzameld, de voucher heeft aangezet tot experimenteren of een 


versnelling teweeg heeft gebracht in een innovatietraject. Kortom, voor een behoorlijke 


groep van gebruikers lijkt de SDV duidelijk meerwaarde te hebben.  
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4 Conclusies 


4.1 Inleiding 


De Service Design Voucher (SDV) is een compleet beleidsexperiment, waar daadwerkelijk 


een nulmeting en eenmeting heeft kunnen plaatsvinden, zij het met een quasi-experimenteel 


design in plaats van een randomised controlled trial. Het Service Design Voucher experiment 


heeft inhoudelijk geleid tot belangrijk inzichten over hoe op basis van een relatief bescheiden 


interventie toch belangrijke aanzetten op het gebied van bewustwording en een begin van 


gedragsverandering kan worden bevorderd als het gaat om servitisering van het MKB in de 


maakindustrie.  


In paragraaf 4.2 hanteren we het diensteninnovatieperspectief (het inhoudelijke perspectief 


zoals behandeld in hoofdstuk 3) en geven we aan welke lessen zijn geleerd als het gaat om 


bevorderen van de switch naar dienstengebaseerde businessmodellen in de maakindu-


strie/verdienstelijking. In paragraaf 4.3 zetten we vervolgens de belangrijkste lessen op het 


gebied van het uitvoeren van beleidsexperimenten (het procesperspectief zoals behandeld 


in hoofdstuk 2) op een rij. 


4.2 Lessen en aanbevelingen met betrekking tot het bevorderen van 


servitisatie  


Behalve lessen over beleidsexperimenten in het algemeen dient deze studie natuurlijk ook 


om inzichten te genereren over specifiek het bevorderen van servitisatie. Belangrijk om te 


benadrukken is dat de Service Design Voucher met een maximum van €3000 een relatief 


bescheiden interventie is. Niettemin kunnen we op basis van analyses m.b.t. deelname en 


geboekte resultaten op het vlak van service innovation maturity wel degelijk enkele lessen 


trekken. 


1. Het is aannemelijk dat de service design vouchers hebben bijgedragen aan 


bewustzijn en strategie rondom verdienstelijking bij MKB-maakbedrijven. 


Dit zijn effecten die vooral betrekking hebben op de eerste stadia van het 


service innovation maturity model. Als we de bevindingen voor de afzonderlijke 


stadia aflopen komen we tot de volgende constateringen: 


• We zien dat de experimentele groep zich meer bewust is geworden van Service 


Design en op een aantal punten meer doet aan Service Design formalisatie, 


meer samen is gaan werken met partners in dienstentrajecten en meer diensten 


is aan aanbieden. Bij de experimentele groep is het ‘toevoegen van diensten 


aan producten’ gestegen in de rangorde van innovatietypen die prioriteit heb-


ben; dit in tegenstelling tot de controlegroep. Tegelijkertijd is er in beide 


groepen ook meer belangstelling voor ontwikkeling van nieuw producten. De 


overige drie innovatietypen hebben nu wat minder prioriteit. Ook als het gaat 


om gerealiseerde innovatie is er enkel bij de experimentele groep een duidelijke 


stijging bij ‘diensten aan producten toevoegen’.  


• De mate waarin innovatieve activiteiten al resulteren in het aanbieden van pro-


duct-gerelateerde diensten is kort na de interventie gering, maar wel (al) 


zichtbaar: stijgingen en positieve verschillen tussen de experimentele en con-


trolegroep zijn er vooral als het gaat om ‘ontwerp, technisch advies’, ‘reviseren, 


vernieuwen’ en ‘end of life dienstverlening (e.g. recycling)’.  


• Opmerkelijk is dat er bij de geavanceerde diensten maar weinig te zien is. Het 


meest in het oog springend is dat er in de controlegroep een lichte daling is als 


het gaat om het aanbieden van ‘full-service contracten gericht op onderhoud 
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van producten’, terwijl hier in de experimentele groep juist sprake is van een 


stijging.  


• We zien nog geen effecten in de latere stadia in het maturity-model: het per-


centage klanten dat de diensten afneemt is niet tot nauwelijks gestegen. Ook 


zien we (nog) geen effecten voor structurele omzet die wordt gegenereerd door 


diensten. Hierbij moet wel nogmaals worden benadrukt dat de 1-meting zeer 


vroeg na het vouchertraject heeft plaatsgevonden; er bestaat een aanzienlijke 


kans dat wanneer er op een later tijdstip nogmaals wordt gemeten er vervolgens 


wel positieve effecten worden gemeten op de latere stadia in het SIM-model. 


 


Of en op welke manier de SDV-regeling verantwoordelijk is voor de geobserveerde 


verschillen is niet goed te zeggen; het betreft hier een quasi-experiment op basis 


van een relatief laag aantal respondenten, en het gaat ook maar om een interventie 


van bescheiden omvang die pas recentelijk heeft plaatsgevonden. Dit is echter wel 


consistent met de constatering dat er bij de experimentele groep (nog) vooral voor-


uitgang is geboekt op het vlak van bewustzijn en strategie rondom verdienstelijking. 


De vraag die zich op basis van de bevindingen hoe dan ook opdringt is: moet de SDV 


worden doorgezet, en zo ja in welke vorm. Hier gaan we in de volgende conclu-


sies/aanbevelingen op in.  


2. Het onderzochte instrument is vooral geschikt voor de tussengroep van be-


drijven die weten dat ze iets met servitisatie willen, maar zich daar nog 


nauwelijks in hebben verdiept. Als het gaat om deelname aan het beleid zien we 


dat vooral het kleinbedrijf op de SDV afkomt en dat het bereik waarschijnlijk beperk-


ter is dan vooraf gedacht. Deels komt dit vanwege praktische redenen die ook in de 


vorige sectie al zijn genoemd (de regeling is weinig bekend, is ook nieuw, indiening-


stermijn was kort etc.), maar deels ook om inhoudelijke redenen: het label SDV 


wordt niet breed herkend, de creatieve industrie heeft het minder opgepikt dan ge-


dacht36, en servitisatie-ondersteuning in de vorm van een voucher spreekt alleen 


een ‘tussencategorie” bedrijven aan die moeilijk op voorhand is te selecteren. Op dit 


punt is het essentieel om te begrijpen dat er sprake kan zijn van een ‘catch 22’: aan 


de ene kant zijn er bedrijven die gebaat zouden zijn bij een oriëntatie op servitisatie, 


maar zij herkennen de problematiek niet, zullen dus niet indienen, en blijven zo 


onbewust onbekwaam. Aan de andere kant zijn er bedrijven die al de noodzaak zien 


om met servitisatie aan de slag te gaan: voor hen is de SDV een onvoldoende sti-


mulans om iets groters op te pakken.   


 


Voor een eventueel vervolg is het zaak om de voornoemde groepen te kunnen on-


derscheiden, en vooral om een duidelijke visie te vormen op wie vooral ondersteund 


moet worden. Bij de onbewust onbekwamen is zelfs een eigen bijdrage (in geld of 


uren) misschien al te veel gevraagd, terwijl de relatieve kopgroep juist dermate con-


crete vragen zal hebben dat voorlichting over verdienstelijking en een klein project 


als “teen in het water” ze nauwelijks vooruithelpt. In het laatste geval is het beter 


mogelijk om de bedrijven te helpen met ondersteuning die aansluit bij specifieke 


problemen (e.g. gebrek aan mogelijkheden om dienstenconcepten te testen). Tege-


lijkertijd dringt zich dan wel in toenemende mate de vraag op waarom beleidssteun 


                                                


36 Hoewel er zeker samenwerking tussen spelers uit de creatieve industrie en maakbedrijven tot stand 


is gekomen, is bij hooguit de helft van de toegekende en uitgevoerde SDV-projecten sprake van een 


link tussen een speler uit de creatieve industrie en een maakbedrijf. In die zin is de opzet van de SDV 


als middel om nieuwe crossovers tussen de creatieve industrie en de maakindustrie te bevorderen 


slechts deels geslaagd.  
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gerechtvaardigd is als bedrijven al overtuigd zijn van het belang om met servitisatie 


aan de slag te gaan. Bij bedrijven die in heel pril stadium verkeren doet zich iets 


dergelijks voor: als awareness echt het probleem is, hoeveel moeite dient er dan 


gestoken te worden in interventies die enkel dienen om een potentieel relevante 


ontwikkeling onder de aandacht te brengen (zodat bedrijven zich in ieder geval ver-


diepen in de vraag wat het voor hen kan betekenen, en of het dus relevant voor ze 


is)?  


 


3. Er zijn meerdere rationales die servitisatie-beleid legitimeren; eventueel 


vervolgbeleid dient aan te grijpen op de meest concrete knelpunten. De al-


gemene rationale die bij de SDV van toepassing was betrof het ondersteunen van 


‘capability development’ op het vlak van servitisatie. Het ontwikkelen van het service 


innovation maturity model (en het analyseren van gedragsveranderingen in dit ka-


der) dwingt nu om beter na te denken over waar precies het schort als het gaat om 


het ontwikkelen van servitisatie-vaardigheden. Voor awareness-beleid kunnen we 


stellen dat bedrijven soms over onvoldoende informatie beschikken om een investe-


ring in servitisatie te overwegen (‘informatie asymmetrie’). Indien ze het belang wel 


zien om dit op te pakken kan het ook spaaklopen bij het zoeken van een partner die 


de juiste kennis heeft op een MKB-maakbedrijf bij de transformaties te begeleiden 


(‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de maakbedrijven het belang wel 


zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig blijven omdat ze twij-


felen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organisatie-


aanpassingen en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt servitisatie stuk op ren-


dabiliteit voor de ondernemer (positieve ‘externalities’ naar andere bedrijven worden 


door die ondernemer immers niet meegenomen in de business case). 


 


Op basis van de genereerde inzichten ligt het voor de hand om in het vervolg te 


focussen op de meest urgente knelpunten. Een alternatief is om niet per knelpunt 


een interventie te bedenken, maar om een instrument te ontwikkelen dat ruimte 


biedt voor steun op de specifieke SIM-stadium waarin een bedrijf vastloopt. Op zich 


zijn de vouchers qua geboden vrijheid lang niet slecht, omdat bedrijven zelf hun 


kennisvraag konden ontwikkelen en daar een geschikte kennisleverancier bij moch-


ten zoeken. Dit maakt het mogelijk om de voucher in te wisselen voor zowel een 


‘beginnerscursus servitisatie’ als voor het verkennen van een concrete service design 


tool. Uiteraard gaat het in alle gevallen slechts om enkele adviesdagen; er zijn geen 


testfaciliteiten of andere vormen van substantiële prikkels ter beschikking gesteld. 


Dit is in lijn met de bevinding dat, hoewel er veel mogelijk was bij de SDV, de best 


observeerbare ontwikkelingen vooralsnog vooral betrekking hebben op de eerste 


stadia van het SIM-model. 


 


Onderwerp, vorm en doelgroep van de voucher zijn allen relevant en acceptabel, en heeft 


bij een selecte groep van MKB-maakbedrijven een zetje in de goede richting gegeven op het 


pad van verdienstelijking. Echter, een geheel nieuw en eigenstandig instrument met een 


geheel eigen label met alle benodigde communicatie bleken voor beide beleidsexperimenten 


soms een brug te ver. Op basis van de bevindingen van het beleidsexperiment adviseren wij 


daarom de service design vouchers niet voort te zetten in de huidige vorm. Het lijkt raad-


zaam om naar andere manieren van stimulering van verdienstelijking dan de hier beproefde 


service design voucher te overwegen. Met het oog op de toekomst zien we drie manieren 


om verdienstelijking (en ruimer de aandacht voor niet-technologische of diensteninnovatie) 


te bevorderen, te weten een generieke variant, een continueringsvariant en een specifieke 


variant (waarbij telkens de behoefte vooraf moet worden getoetst). We lichten ze hier kort 


toe. 







Dialogic innovatie ● interactie 54 


 


I. In een generiek variant kan binnen het bestaande instrumentarium nadruk-


kelijk ruimte worden gemaakt voor verdienstelijking of ruimer 


diensteninnovatie. Het is duidelijk dat veel maakbedrijven worstelen met het toe-


voegen van diensten aan hun productportfolio, het ontwikkelen van 


productdienstencombinaties en het monetariseren van de diensten die ze in veel 


gevallen al deels aanbieden. Tegelijkertijd wijst deze studie uit dat juist die com-


plexititeit en onbekendheid bedrijven ervan kan weerhouden om zich er ook echt in 


te verdiepen; vandaar de suggestie om ondersteuning voor verdienstelijking te ver-


binden aan toegankelijke instrumenten uit het bestaande instrumentarium.  


 


II. In een continueringsvariant kan de voucher opnieuw – en met inachtneming 


van de opgedane lessen – worden aangeboden. De idee is dat juist nu de eerste 


ervaringen op zijn gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om het identificeren en bereiken 


van een doelgroep, een versie 2.0 kan worden ontwikkeld die beter aansluit en waar-


bij opnieuw de effecten kunnen worden gemeten en beoordeeld. In zijn basisontwerp 


bestaat de voucher, RVO kan bouwen op de ervaring en monitoring- en effectmeting 


zijn ook goeddeels bekend. Behalve het beleidsbudget dat hiermee gemoeid is zijn 


de additionele kosten van een voortgezet experiment dus relatief bescheiden. Het 


bezwaar dat servitisatie en service design labels zijn die wellicht te generiek zijn blijft 


bestaan. Om die reden geven we ook de specifieke variant nadrukkelijk in overwe-


ging.  


 


III. In een specifieke variant kan verdienstelijking onderdeel zijn van lokale, 


sectorale of thematische beleidsinterventies en -initiatieven. Hoewel er in zijn 


algemeenheid behoefte lijkt aan instrumenten als de SDV, is ook duidelijk geworden 


dat het moeilijk is om een nieuw instrument meteen op de juiste plaats te krijgen. 


De combinatie van nieuw onderwerp, nieuwe vorm, voor een nieuwe doelgroep (en 


dan ook nog in experimentvorm) kent een groot risico dat, als het erop aankomt, 


maar weinig bedrijven deelnemen aan iets waarvan ze het belang op zich wel her-


kennen. Een alternatief voor de hierboven gesuggereerde aanpak is om 


verdienstelijking in het vervolg niet als kernonderwerp van een (herkenbaar) instru-


ment te nemen, maar het onderdeel te laten zijn van thematiek waar bedrijven pro-


actiever, dus vanuit zichzelf, mee aan de slag gaan. Servitisatie is dan bijvoorbeeld 


een middel (en geen doel op zich) om vorm te geven aan circulair ondernemen, aan 


slim produceren of ondernemingsgroei via de switch naar nieuwe verdienmodellen. 


Op dergelijke onderwerpen bestaan nationale instrumenten, maar ook steeds meer 


regionale, sectorale en thematische initiatieven. In die vorm zouden service design 


vouchers onderdeel kunnen zijn van een initiatief om MKB-bedrijven in provincie of 


specifieke regio kennis te laten maken met de kansen die verdienstelijking biedt. 


Verdienstelijking zou ook nadrukkelijker gekoppeld kunnen worden aan Smart Indu-


stry of een of enkele van de fieldlabs met een duidelijk opdracht op het gebied van 


verdienstelijking (daar is momenteel al sprake van). Ook een initiatief om circulair 


ondernemen in het MKB als kans onder de aandacht te brengen zou gebruik kunnen 


maken van een instrument zoals de service design vouchers.37 Weer een andere 


optie is dat kennisinstellingen, indien ze over kennis en vaardigheden beschikken om 


                                                


37 Er is tenminste een regionaal beleidsinitiatief dat wel specifiek gericht is op servitisatie van MKB-


ondernemers in de MKB-maakindustrie en daartoe onder andere gebruik maakt van voucher, te weten 


het programma Limburg Makers, zie https://www.liof-limburgmakers.nl/subsidie-instrumenten.  
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maakbedrijven te ondersteunen bij servitisatie, nadrukkelijker in zou kunnen zetten 


op vouchers als middel om vorm te geven aan hun valorisatieopdracht.  


 


Kortom, bovenstaande voorbeelden sluiten aan bij de idee dat voor veel maakbedrijven 


verdienstelijking geen doel op zich is, maar een middel om de concurrentiekracht te 


verbeteren door slimmer, duurzamer en meer in samenwerking te produceren. Ook zijn 


ze consistent met de bevinding dat capability development wellicht beter niet van bo-


venaf opgelegd kan worden, maar juist het meeste kans van slagen heeft als het belegd 


wordt in de netwerken (en interessegebieden) van de doelgroep zelf. De meest extreme 


variant van de laatste aanbeveling die we hier behandelen is dat servitisatie als zodanig 


nauwelijks benoemd wordt, en alleen ‘onder de motorkop’ aan bod komt in voucher-


trajecten die gericht zijn op bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen, digitalisering of circu-


lair ondernemen. Omdat de vouchers qua vorm en evaluatiemogelijkheden positieve 


kenmerken hebben is het goed om na te gaan in hoeverre ze in het vervolg ook (weer) 


voor dergelijke andere thema’s aan te wenden zijn.  


 


4.3 Lessen en aanbevelingen m.b.t. het uitvoeren van beleidsexperi-


menten  


Het doorlopen van de volledige cyclus van beleidsontwerp, -implementatie, -monitoring en 


–evaluatie levert diverse inzichten als het gaat om de vormgeving en toepasbaarheid van 


beleidsexperimenten. We zien daarbij af van lessen die generiek voor evaluaties gelden zoals 


de langere incubatietijd die nodig is om te bepalen of een instrument of een beleidsexperi-


ment daadwerkelijk effect sorteert. Ook attrributie38 is een generiek probleem dat inherent 


is aan alle beleidsevaluaties van individuele instrumenten c.q. experimenten. We presente-


ren hier de 7 belangrijkste lessen: 


1. De combinatie van een nieuw beleidsexperiment voor een nieuwe doelgroep 


is moeilijk te verenigen met de hoge eisen die een RCT stelt. Er zijn relatief 


weinig voorbeelden, ook internationaal, van beleidsexperimenten waarbij een 


nieuwe beleidsinterventie voor een nieuwe doelgroep op basis van een RCT wordt 


getoetst. Veel beleidsexperimenten betreffen een variatie binnen een bestaande in-


terventie. Daarmee kan een bestaand beleidsinstrument geleidelijk en incrementeel 


worden geoptimaliseerd. In het vervolg is het wellicht verstandig om nadrukkelijker 


rekening te houden met het onderscheid tussen explanatory/efficacy trials en prag-


matic/efficiency trials. De eerstgenoemde soort draait om het onderzoeken van óf 


een bepaald soort beleid kan werken (doorgaans in een sterk gecontroleerde 


                                                


38 Experimenten zullen zelden in een beleidsarme context plaatsvinden. Zo maakt de reguliere kennis-


voucher onderdeel uit van de MIT-regeling die daarnaast nog andere modaliteiten kent om het MKB 


te betrekken bij topsectoren. Daarnaast zijn er tal van regelingen waaraan een bedrijf wel of niet of 


tijdelijk kan deelnemen. Het is de vraag of ook in een RCT rekening kan worden gehouden met al deze 


verschillende combi’s van interventies – en derhalve of het netto effect van een (experimentele) be-


leidsinterventie precies kan worden gemeten. Dit stelt zulke hoge eisen aan wat we weten van 


ondernemingen en ook het aantal ondernemingen (om de juiste controlegroep te kunnen construeren 


die in nagenoeg alle aspecten lijkt op de experimentele doelgroep), dat het naar ons idee ook de 


moeite loont om verder te verkennen of quasi-experimentele designs kunnen volstaan. Dat zou al een 


enorme verbetering zijn ten opzichte van de bestaande praktijk waarin veelal instrumenten worden 


gelanceerd zonder enige vorm van beleidsexperiment. Het denken in termen van experimentele en 


controlegroepen en nauwkeurig navragen wat een experimentele interventie teweegbrengt (ook langs 


meer kwalitatieve weg) kan potentieel al een sterke verbetering opleveren voor het ontwerp van in-


strumenten die vervolgens meer grootschalig worden geintroduceerd 
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setting), terwijl het bij de tweede soort gaat om het optimaliseren van effectiviteit 


in een real-life setting. Zoals al blijkt uit de uitgebreide voorstudies bij de hier ge-


rapporteerde beleidsexperimenten was het op voorhand allerminst duidelijk hoe 


service innovatie het best een beleidsimpuls kon krijgen. Ondanks het bestaan van 


literatuur op dit vlak is er nog altijd discussie over criteria en uitgangspunten voor 


het vormgeven van concrete instrumenten. Dit onderstreept dat een explantory trial 


op zijn plaats was.  


 


2. De eisen die aan een RCT gesteld worden zijn behoorlijk stringent, zeker in 


combinatie met een beperkt beleidsbudget voor een beleidsexperiment. Er 


zijn ons inziens weinig omstandigheden waarin aan alle of de meeste van de eisen 


aan een RCT kan worden voldaan. De innovatievoucher was en is een goede kandi-


daat omdat hier relatief eenvoudig een grote n kan worden bereikt en de interventie 


niet overdreven groot is (en dus niet zo snel op bezwaren als ongeoorloofde staats-


steun stuit). Dit blijkt ook uit het feit dat internationaal gezien relatief veel RCTs 


voucherschemes betreffen. Vraag is dus ook of in alle beleidsexperimenten de zware 


eisen van een RCT gehandhaafd moet worden. Uiteraard geldt dat in een RCT cau-


saliteit het beste kan worden aangetoond, maar het gevaar dreigt dat alleen 


beleidsexperimenten in aanmerking komen die zich lenen voor een RCT. Daarmee 


gaat de methodische eis de inhoudelijk eisen aan een beleidsexperiment mogelijk 


overstemmen. 


 


3. Nieuwe interventies kunnen nog niet bogen op bekendheid en er moet der-


halve sterk geïnvesteerd worden in bekendheid onder de doelgroep (die 


bovendien nauwkeurig moet worden bepaald) indien gekozen wordt voor 


de RCT-vorm. Om die reden moet goed gekeken worden wanneer de RCT-vorm 


vereist is en wanneer kan worden volstaan met een minder veeleisende opzet van 


een experiment. De SDV heeft aangetoond dat ondanks een zeer uitgebreide com-


municatiecampagne het moeilijk is gebleken om bedrijven een aanvraag te laten 


doen voor een ‘tegoedbon’ met een relatief geringe eigen bijdrage. Veel bedrijven 


kennen wel de figuur van een voucher, juist omdat deze in verschillende gedaantes 


al meer dan 10 jaar bestaat, maar pikten niet zondermeer het concept van de SDV 


op. Ditzelfde geldt mutatis mutandis voor de potentiele deelnemers aan de Service 


Design Masterclasses. Behalve mogelijke onbekendheid met het label service design 


kan dit ook te maken hebben met de constatering in hoofdstuk 3 dat de SDV (en 


naar alle waarschijnlijkheid ook de Service Design Masterclasses) slechts een tus-


sencategorie bedrijven lijkt aan te spreken, namelijk de bewust onbekwamen. Dit 


zijn de bedrijven die zich wel realiseren dat zij wellicht een probleem hebben als het 


gaat om de inzet van diensten in hun bedrijfsmodel, maar tot dusverre hierop nog 


geen actie hebben ondernomen (en dus nog ‘onbekwaam’ zijn). Juist uit het feit dat 


241 bedrijven de nulmeting hebben ingevuld maar geen aanvraag hebben ingediend, 


maken wij op dat een flinke categorie bedrijven tot de conclusie is gekomen dat een 


service design voucher niet past bij hun probleem. Dit kan mogelijk komen omdat 


zij al stappen hebben gezet op het gebied van verdienstelijking, of juist omdat zij 


nog onvoldoende bewust zijn van de noodzaak over een meer dienstengebaseerd 


businessmodel na te denken (de onbewust onbekwame bedrijven). Het investeren 


in bekendheid en het bepalen van de exacte doelgroep vergt bij het ontwerpen van 
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een beleidsexperiment dus relatief veel aandacht, zelfs indien betrokkenen rond de 


doelgroep hun vertrouwen uitspreken in de haalbaarheid van een experiment.39  


 


4. Beleidsexperimenten vergen een aanzienlijke doorlooptijd; die ruimte is er 


wellicht niet altijd. Gebleken is dat het uitvoeren van een variatie op een bestaand 


beleidsinstrument (i.e. een voucher) voor een nieuwe problematiek en een specifieke 


doelgroep ongeveer 1,5 jaar doorlooptijd heeft gevergd (nog los van de vraag die bij 


elke evaluatie geldt: wat is de incubatietijd voordat de effecten van een regeling zich 


daadwerkelijk manifesteren).40 Factoren die tezamen veel tijd in beslag hebben ge-


nomen zijn: 1) het selecteren van de geprefereerde beleidsinterventie; 2) het vinden 


van draagvlak voor het beleidsexperiment; 3) het vormgeven van het beleidsexpe-


riment als een formele regeling, en: 4) het toestaan van enige incubatietijd zodat 


resultaten van het beleidsexperiment zich kunnen materialiseren. Vooral punt 2-4 


zijn feitelijk aparte lessen (zie les 5-7). Omdat beleidsexperimenten een lange door-


looptijd vergen zijn ze niet erg geschikt om urgente problematieken aan te pakken. 


In sommige gevallen is een beleidsinterventie noodzakelijk om snel bij te kunnen 


sturen. Als deze beleidsinterventie eerst moet worden getoetst door middel van een 


experiment loop je als beleidsmaker achter de feiten aan. De huidige manier waarop 


experimenten worden vormgegeven lenen experimenten zich met name voor pro-


blemen die nu aan het licht komen en in de toekomst zullen aanhouden.41  


 


5. Het vinden van draagvlak voor een beleidsexperiment is geen vanzelfspre-


kendheid. Op het eerste gezicht zou je verwachten dat een beleidsexperiment dat 


een reëel en erkend probleem adresseert een aantrekkelijke optie voor een doel-


groep. Er komt aandacht voor een problematiek en er is uitzicht op een mogelijke, 


                                                


39 We merken hier nog eens op dat het voor een beleidsexperiment ook van belang is om goed inzicht 


te hebben in hoe groot de uiteindelijke doelgroep is, en waar in die populatie de bereikte steekproef 


(experimentele én controlegroepen) zich bevindt. Op het moment dat de steekproef niet een gemid-


delde doorsnede is, maar juist de voorhoede of achterhoede, dan is het beleidsexperiment niet geschikt 


als ‘eerste test met opschaalpotentie’. In dit verband spraken we eerder, in sectie 2.4.4, over ecological 


validity van een studie: het generaliseren van uitspraken kan alleen als er zich buiten de onderzochte 


groep nog meer soortgelijke bedrijven bevinden. Bij beleid op basis van eigen aanmelding is er bij 


experimenten een kans dat de deelnemende bedrijven wel onderling met elkaar vergeleken kunnen 


worden (zeker bij loting), maar niet met de populatie waarvan verondersteld wordt dat ze die verte-


genwoordigen. Het is essentieel om dit in het achterhoofd te houden wanneer we betrouwbare 


uitspraken willen doen over de potentie van het onderzochte beleid. 


40 Om te bepalen of een beleidsexperiment daadwerkelijk effect sorteert, moet rekening gehouden wor-


den met een langere incubatietijd. Bij de SDV is uiteindelijk aan effectmeting gedaan 1-5 maanden na 


de interventie. Hoewel sommige deelnemende bedrijven de nulmeting al eind 2016 hadden ingevuld 


en in november 2017 pas de eenmeting hebben ingevuld geldt voor een flink aantal bedrijven dat zij 


pas in de eerste helft van maart 2017 de nulmeting hebben ingevuld en dat pas vanaf mei 2017 de 


feitelijke interventie is gepleegd. Hoewel niet uitgesloten moet worden dat er mogelijk ook al een effect 


uitgaat van het eenvoudigweg invullen van een nulmeting en bijbehorende zelfscan – dat is immers 


een reflectie op de eigen situatie en vergelijking met peers door de zelfscan – is een langere doorloop-


tijd nodig voordat kan worden gepaald of ondernemingsgedrag daadwerkelijk is gewijzigd als gevolg 


van de interventie. Bij de opzet van beleidsexperimenten moet – zeker als het gaat om nieuwe be-


leidsinstrumenten of de inzet van een bestaand instrument voor een nieuwe doelgroep – rekening 


gehouden worden met langere doorlooptijden. Ook moet naast een nulmeting en een eenmeting re-


kening gehouden worden met tenminste een tweemeting, om te zien of gedragsveranderingen 


werkelijk beklijven. Het is belangrijk om ook deelname aan deze metingen verplicht op te leggen. 


41 Denk hierbij aan problematieken omtrent klimaat en migratie, Op beide thema’s schiet (volgens de 


publieke opinie) het beleid te kort en de problemen die rond deze thema’s ontstaan zullen in de toe-


komst (waarschijnlijk) aanhouden. 
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meer permanente interventie. Echter, betrokken partijen hebben soms uiteenlo-


pende visies wat het meest geëigende instrument is, lobbyen al langer voor ander 


instrument dat hetzelfde knelpunt adresseert of zijn niet enthousiast over het idee 


van een experiment. Vooral het feit dat een deel van de doelgroep als controlegroep 


fungeert, maakt veel betrokkenen terughoudend om volop steun te verlenen aan een 


dergelijk instrument. Ook het feit dat er geen uitzicht is op een echt instrument of 


interventie, maar alleen een experiment, maakt sommige betrokkenen terughou-


dend. Overwogen zou kunnen worden om alleen beleidsexperimenten te doen 


waarbij gevarieerd kan worden in de interventie. Óf de vorm van interventie zou 


kunnen verschillen, óf de mate van interventie zou kunnen verschillen. Ook zou over-


wogen kunnen worden om controlegroepen of een andere wijze samen te stellen, 


bijvoorbeeld door uit microdata-bestanden een set van bedrijven te halen met ver-


gelijkbare bedrijfskarakteristieken en die als controlegroep te gebruiken. Daarmee 


wordt niet voldaan aan de eisen van een RCT, maar kan niettemin een geloofwaar-


dige controlegroep worden geconstrueerd.  


 


6. Framing van een beleidsexperiment is niet triviaal. Een beleidsexperiment 


brengt extra administratieve lasten met zich mee, hetgeen bedrijven moge-


lijk afschrikt. Voucherregelingen en ook deelname aan een masterclasses zijn in de 


regel instrumenten met een bescheiden tijdsinvestering om aan te melden c.q. in te 


schrijven. Echter, door het beleidsexperiment moest onder andere een extra 0-me-


ting en 1-meting enquêteformulier worden ingevuld (en bovenop de kans dat men 


zou worden uitgeloot). Hoewel de nulmeting een onverwacht hoge respons opleverde 


(mogelijk door nieuwsgierigheid in combinatie met een zelfscan die het mogelijk 


maakte te bepalen waar men staat ten opzichte van de concurrentie) bleek het lastig 


om zelfs bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de SDV te laten responderen 


voor de eenmeting (en naar verwachting nog sterker voor een eventuele tweemeting 


in de toekomst). Dit maakt dat feitelijk een nog groter aantal deelnemers moet wor-


den geworven om niet alleen een loting te kunnen uitvoeren, maar ook om voldoende 


deelnemers van de ‘behandeling’ met succes te kunnen bevragen in een 1-meting 


en mogelijk daaropvolgende effectmetingen. Framing van een experiment is naar 


onze mening niet triviaal. Als bedrijven denken gebruik te maken van een formele 


regeling met een geringe opbrengst dan zullen zij de administratieve lasten als rela-


tief hoog inschatten (ook omdat niet alle bedrijven zich zullen realiseren dat ze 


deelnemen aan een experiment). Als bedrijven op voorhand weten dat het niet gaat 


om een formeel beleidsinstrument, maar om een experiment dan zullen zij wellicht 


beter afwegen of ze deelnemen. Als ze eenmaal besluiten deel te nemen dan is onze 


inschatting dat ze de administratieve lasten als minder hoog zullen inschatten omdat 


de metingen inherent zijn aan het experiment.  


 


7. Overweeg beleidsexperimenten uit te voeren in een andere setting dan die 


die van een formeel beleidsinstrument, bijvoorbeeld een onderzoeksomge-


ving. De SDV is vormgegeven als een officiële, gepubliceerde regeling. Dit betekent 


dat een formele regeling is opgesteld en door een formele uitvoeringsorganisatie 


wordt uitgevoerd. Betrokkenen hebben moeite een onderscheid te maken tussen een 


grootschalige, massieve regeling en een beleidsexperiment en leggen zo dezelfde 


eisen op tafel voor een zeer kleine regeling als voor een grote, reguliere regeling. 


Het is de vraag of, met het oog op snelheid en wendbaarheid, niet een sneller vehikel 


kan worden gecreëerd om beleidsexperimenten uit te voeren. Het valt te overwegen 


beleidsexperimenten uit te voeren in andere setting dan die van een formeel beleids-


instrument, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment in een 


onderzoeksomgeving. Zo kan sneller en laagdrempeliger worden 
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geexperimenteerd.42 Het heeft als bijkomend voordeel dat geen valse verwachtingen 


bij MKB’ers worden gewekt.   


 


 


 


  


                                                


42 Hoewel de service design masterclasses tussentijds zijn afgebroken, konden in een relatief kort tijds-


bestek van circa 2 maanden 4 ontwerpen voor een service design masterclass worden opgesteld en 


gelanceerd. Dit beleidsexperiment vergde niet de tussenkomst van een organisatie als RVO, behoefde 


niet in het Staatsblad te worden gepubliceerd en vergde daarmee in de ontwerp en lanceerfase relatief 


gezien minder tijd. 
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Bijlage 1: Beleidsexperiment Service 


Design Masterclasses 


Zoals aangegeven in 1.1 is naast de Service Design Voucher een tweede experiment – de 


zogenaamde Masterclasses Service Design – opgestart. Deze is echter niet doorgezet toen 


voorjaar 2017 bleek dat onvoldoende MKB-bedrijven zich daadwerkelijk aanmeldden voor de 


masterclasses. Omdat we ook van de opzet van de masterclasses hebben geleerd en de hier 


opgedane inzichten bruikbaar zijn voor toekomstige beleidsexperimenten doen we in deze 


bijlage kort verslag van ontwerp en uiteindelijk stopzetting van dit experiment.  


Ontwerp van de regeling 


De masterclasses zijn opgezet vanuit dezelfde overkoepelende doelstelling als de SDV, te 


weten: ervaring opdoen met beleidsexperimenten, bewustzijn en vaardigheden van MKB-


maakbedrijven verbeteren op het vlak van verdienstelijking en spelers uit de creatieve indu-


strie (in het bijzonder design consultancies en aanverwante zakelijke dienstverleners) 


verbinden met spelers uit de maakindustrie en bij laten dragen aan innovatie in de maakin-


dustrie. In het voortraject voor de Masterclasses Service Design (en SDV) heeft Dialogic de 


haalbaarheid van een masterclass getoetst in het veld, dat wil zeggen bij spelers uit de 


maakindustrie en sleutelfiguren in de Creatieve Industrie (zie 2.2.3). Ook heeft Dialogic een 


inventarisatie gemaakt van kennisinstellingen (en een enkele commerciële aanbieder) die 


modules, cursussen en trainingen aanboden op het vlak van service design/diensteninnova-


tie. 


In november – december 2016 is getoetst in onder andere een bijeenkomst met vier gese-


lecteerde kennisinstellingen of zij bereid zouden zijn in te gaan op een uitnodiging voor het 


ontwikkelen van een masterclass voor de MKB-maakindustrie. De kennisinstellingen zijn en-


thousiast en zien zichzelf in staat met aangepast aanbod te komen ten behoeve van de MKB-


maakindustrie en elk een korte variant (twee dagdelen) en lange variant (4 dagdelen) aan 


te beiden rond de zomer van 2017. Elke masterclass biedt ruimte voor 15 unieke deelne-


mende bedrijven. Dit betekent dat de vier kennisinstellingen naast de circa 120 deelnemers 


ook geïnteresseerde bedrijven moeten werven om een goede controlegroep te kunnen sa-


menstellen. Dit betekent dat tenminste 300 unieke geïnteresseerde deelnemers moeten 


worden geworven waarna loting voor feitelijke deelname moet plaatshebben (het streven is 


immers een RCT).43  


De kennisinstellingen geven aan moeite te hebben partijen die belangstelling hebben voor 


hun ‘productaanbod’ eerst aan te moeten trekken en vervolgens vanwege het beleidsexpe-


riment deels via een loting te moeten afwijzen. Omdat het aantal aan te trekken 


belangstellingen als omvangrijk wordt aangemerkt, wordt naast het voorkeursscenario voor 


een controlegroep (reguliere loting onder de tenminste 300 aanmeldingen) ook rekening 


gehouden met twee alternatieve scenario’s, te weten: 


1. gebruik maken van de controlegroep van de SDV, aangezien deze gericht is op de-


zelfde categorie bedrijven; 


                                                


43 Meer dan 120 (oversampling) omdat de verwachting is dat niet alle afgewezen bedrijven bereid zouden 


blijken om de benodigde nulmeting en 1-meting ook daadwerkelijk in te vullen. 
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2. gebruik maken van deels dezelfde schalen bij het formuleren van de vragen voor 


de nul- en eenmeting (wat ook daadwerkelijk is gebeurd). 44  


Discussiepunt is ook in hoeverre voorkomen moet worden dat sommige maakbedrijven ge-


bruik maken van de SDV en tevens deelnemen aan de masterclasses. Dit zou immers de 


effectmeting van elk van de interventies compliceren. Besloten wordt hier niet op te sturen 


(dit is nauwelijks te monitoren) en mocht er een substantiële groep ontstaan met twee in-


terventies, dit dan te beschouwen als een verdieping van de gecombineerde 


beleidsinstrumenten (met een vergelijking tussen bedrijven zonder, bedrijven met een be-


handeling en bedrijven met twee behandelingen).  


Ook is er net als bij de SDV-discussie over de vraag hoe bezwaarlijk het is dat de interventie 


van de vier kennisinstellingen weliswaar vergelijkbaar (onderwerp, vorm, duur), maar niet 


identiek is in de uitvoering. Dit roept tevens de vraag op of er niet beter twee prototypes 


moeten worden ontwikkeld (de korte en lange variant van de masterclass) die voor alle vier 


de kennisinstellingen gelijk is, en welllicht zelfs gezamenlijk wordt aangeboden. Er is vast-


gesteld dat afstemming tussen vier kennisinstellingen om een geïntegreerd aanbod mogelijk 


te maken gekunsteld is. Alle vier kennen eigen werkwijzen en methoden en bij een extreem 


lange masterclass zou afstemming en profiteren van elkaars specialisatie wellicht gewenst 


zijn, voor de relatief kleine interventies lijkt dit niet haalbaar en wenselijk. De masterclasses 


worden dan viermaal een kleine inleiding en zullen te oppervlakkig blijven. Er wordt gecon-


cludeerd dat enige variatie in uitvoering (maar gelijkheid op de basisparameters) geen 


probleem vormt en juist ook de kans op voldoende deelname vergroot. 


In periode januari-maart 2017 worden de vier kennisinstellingen via het inkoopcentrum van 


het Ministerie van EZK (IUC-EZ) gevraagd offerte uit te brengen voor ontwerp en uitvoering 


van elk een korte en een lange masterclass gericht op dezelfde doelgroep (MKB-maakindu-


strie) als de service design voucher. Uitgangspunt daarbij is bedrijven kunnen aanmelden 


voor een korte of lange masterclass en dat de eigen bijdrage respectievelijk 200 en 400 euro 


bedraagt (25% kostprijs) en dat afgerekend wordt met de kennisinstellingen. Ook leveren 


de bedrijven een eigen bijdrage door gedurende de masterclasses een case uit de eigen 


bedrijfspraktijk in te brengen. Net als bij de SDV wordt bij isnchrijving gevraagd een korte 


enquête in te vullen (die grotendeels dezelfde is als bij de nulmeting SDV). De opdrachten 


voor TU Delft, Hogeschool Utrecht en Service Science Factory worden na een inhoudelijke 


toetst toegekend. Een kennisinstelling heeft afgezien van indiening van een offerte en hier-


voor in de plaats wordt de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) van de 


Hogeschool van Amsterdam uitgenodigd om een offerte in te dienen. Ook deze wordt eind 


maart 2017 toegekend.  


Aankondiging en stopzetting beleidsexperiment 


Het voucher-instrument is sterk gericht op de individuele ondernemer. We weten uit ervaring 


dat ondernemers ook sterk naar elkaar kijken als het gaat om een nieuw vraagstuk en zich 


laten inspireren door mede-ondernemers. Om die reden is in overleg met de opdrachtgever 


gekozen voor een vorm waarbij een Community of Practice element prominent aanwezig is, 


te weten de Masterclass vorm. Daarbij worden bedrijven bij elkaar gebracht in een geza-


menlijk leertraject in een neutrale setting (die van een kennisinstelling). Bedrijven doen 


samen kennis op omtrent servitisatie en werken samen aan en wisselen ervaringen uit op 


het vlak van servitisatie. In de periode april-eind mei (tot 28 mei) zijn de ontwikkelde 


                                                


44 Zo is voor de vragen in nul- en eenmeting gebruik gemaakt van bestaande schalen ontleend aan 


onder andere de European Manufacturing Survey zoals die in Nederland door de Radboud Universiteit 


wordt uitgevoerd.  
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masterclasses uitgebreid onder de aandacht gebracht via de netwerken van de kennisinstel-


lingen (eigen contactennetwerken, alumni-netwerk, via de stagebegeleiders, via contacten 


in de regio, via de contacten met brancheorganisaties) en via Dialogic (via > 20 organisaties 


inclusief KvK, RVO, VNO-NCW/MKB NL, Smart Industry); zie ook box A en B. Er kon via een 


gecentraliseerde website met links naar het aanbod van de vier kennisinstellingen elektro-


nisch worden aangemeld. Ondanks intensieve werving heeft dit uiteindelijk tot 15 


aanmeldingen in totaal (verdeeld over de kennisinstellingen) geleid en kon loting door notaris 


worden afgezegd. De inschatting was dat ook extra promotie niet tot een voldoende grote 


controlegroep zou leiden. Besloten is derhalve de werving niet door te zetten, de geïnteres-


seerde deelnemers netjes af te zeggen (met enige doorgeleiding naar mogelijk aanbod van 


enigszins vergelijkbare masterclasses/trainingen) en het traject met de 4 kennisinstellingen 


voortijdig af te ronden en administratief af te hechten.  


Box A: Generieke aankondiging Masterclasses Service Design 


 


MKB-maakbedrijven gezocht die de stap willen maken naar product-dienstencombinaties! 


Masterclass Service Design: Ook MKB-maakbedrijven kunnen meer omzet genereren door dienstver-


lening. Maak kennis met service design en verhoog de klanttevredenheid èn uw omzet. De Masterclass 


Service design helpt u om de propositie van uw bedrijf beter te laten aansluiten bij de behoeften en 


wensen van een veranderende markt. 


 


Uw klanten willen kant-en-klare oplossingen. Ze willen oplossingen die ontzorgen. Het antwoord op 


de vraag naar oplossingen is vaak een dienst. Dat kan een preventieve onderhoudsdienst zijn, een 


training of een andere manier van afrekenen. Voor maakbedrij-ven liggen er grote kansen als zij in 


staat zijn om de slag te maken naar het vergaand inleven in de wensen en behoeften van de klant. 


Centraal in deze masterclasses staat het creëren van vernieuwende product-dienstencombinaties die 


de klanttevredenheid verhogen èn uw omzet doen stijgen.  


 


Zo biedt producent van bakkerijmachines WP Haton uit Panningen klanten uitgebreide service- en 


supportpakketten. De webshop garandeert bijvoorbeeld een snelle levering van reserveonderdelen. 


247TailorSteel uit Varsseveld is een producent van lasergesneden en gekante producten uit buis en 


plaat. Klanten kunnen middels een (digitale) personal assistent tekeningen snel geoffreerd krijgen en 


de op maat gemaakte producten worden snel geleverd. Daarmee heeft ook 247TailorSteel een on-


derscheidend dienstengericht businessmodel gecreëerd. 


 


Speciaal voor MKB-maakbedrijven heeft het (destijds) ministerie van Economische Zaken, als onder-


deel van een beleidsexperiment, een achttal masterclasses laten ontwikkelen. Deze worden deze 


zomer aangeboden door vier verschillende kennisinstellingen verspreid over het land. Hiermee wil 


het ministerie het aanboren van nieuwe markten door de maakindu-strie stimuleren. De service de-


sign masterclasses, speciaal gericht op de behoeftes van MKB bedrijven uit de maakindustrie, worden 


aangeboden door Service Science Factory Maastricht, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en Ho-


geschool Utrecht. Er worden zowel korte als lange masterclasses aangeboden. 


 


In totaal zijn op 120 plaatsen beschikbaar in deze masterclasses. U kunt hieraan deelnemen tegen 


een sterk gereduceerd tarief (eigen bijdrage ter grootte van 25% kostprijs) omdat u deelneemt aan 


een beleidsexperiment. Bij inschrijving wordt gevraagd een korte enquête in te vullen. Wees er snel 


bij, want bij overtekening zal worden geloot. U kunt zich inschrijven tot 28 mei 2017. 


 
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken aan te wijzen waarom dit tweede beleidsexperiment 


minder belangstelling heeft gewekt dan gehoopt. Sommige redenen zijn inhoudelijk, andere 


hebben duidelijk te maken met het feit dat het een beleidsexperiment betrof. We zetten ze 


hier kort op een rij: 


• De doelgroep percipieert een masterclass wellicht minder als een ‘cadeau’ dan bij-


voorbeeld een voucher. Niet alleen is de geldwaarde van een masterclass lager en is 


het MKB in de maakindustrie mogelijk minder geneigd te betalen voor een 







Dialogic innovatie ● interactie 64 


masterclass of training, maar de tijdsinvestering van een masterclass is aanzienlijk. 


De directeur - of een van de senior medewerkers van het bedrijf - moet enkele dag-


delen investeren voor deelname aan de masterclass zelf (en de eventuele 


voorbereidingen daarvoor) bij een kennisinstelling (wat mogelijk ook drempelverho-


gend werkt) die bovendien op enige afstand staat van de dagelijkse praktijk van 


MKB-maakbedrijven en niet een één-op-één oplossing gaat bieden voor een eventu-


eel acuut vraagstuk binnen het bedrijf op het vlak van verdienstelijking. Kortom: in 


de afweging benodigde investering versus mogelijke opbrengsten slaat de balans 


meer door naar de investeringskant in vergelijking met bijvoorbeeld een voucher.  


Box B: Aanbod vier kennisinstellingen Service Design Masterclasses 


 


 


 


 


 


• Een andere inhoudelijke reden kan zijn dat de beoogde doelgroep – net als bij de 


SDV –mogelijk smaller is dan ingeschat door ons (middels gesprekken met branche-


organisaties en stakeholders in zowel de maakindustrie als de creatieve industrie, 


zie 2.2.2) en de betrokken kennisinstellingen. Hoewel het MKB in de maakindustrie 


generiek is benaderd bestaat deze groep feitelijk uit een groep onbewust onbekwa-


men, bewust onbekwamen en bewust bekwamen. De eerste groep is zich nog niet 


bewust dat het investeren in vernieuwing middels het toevoegen van 
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dienstenelement een manier is om de concurrentiepositie te verbeteren. De derde 


groep onderkent dit wel en heeft daar ook al zelf naar gehandeld en hoeft niet via 


een instapinstrument een zetje in de goede richting te ontvangen. De tweede groep 


van bewust onbekwamen is de feitelijke doelgroep en deze is kennelijk moeilijk aan 


te spreken en wellicht kleiner dan ingeschat.  


 


Box 5: Aanbod vier kennisinstellingen Service Design Masterclasses (vervolg) 


 


 


 


 


 


• Een belangrijke verklaring is wellicht ook dat niet met een bestaande populatie ge-


bruikers (zoals leerlingen, patiënten, belastingbetalers) kon worden gewerkt, maar 


dat iedere potentiele deelnemer apart moet worden geworven met een initiatief dat 


nog geen algemene bekendheid geniet. Er is wel veel belangstelling voor de master-


classes – wat onder meer blijkt uit het webbezoek – maar de uiteindelijke conversie 


is te laag. Het feit dat de bedrijven moesten inschrijven in een drukke meimaand (in 


een opgaande conjunctuur) heeft mogelijk ook een rol gespeeld. Een andere verkla-


ring voor de lage conversie is het feit dat belangstellende bedrijven zich realiseren 


dat het gaat om een beleidsexperiment met een kans op deelname in plaats van 


zekerheid op deelname. Dat kan de animo hebben doen afnemen. 
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• Overige factoren die mogelijk een rol spelen is dat het aanbod als te generiek is 


gepercipieerd of het label service design onvoldoende is herkend door MKB maakbe-


drijven als een label dat problematiek afdekt en mogelijk oplossingen biedt voor zeer 


praktische problemen waar MKB maakbedrijven dagdagelijks mee te maken hebben.  


Het blijft speculeren welke combinatie van redenen nu uiteindelijk gemaakt heeft dat, on-


danks de aanzienlijke publiciteit, zo weinig deelnemers zijn gerekruteerd. Het lijkt 


aannemelijk dat de combinatie van een nieuw instrument op een voor veel bedrijven nieuwe 


problematiek in de vorm van een beleidsexperiment een showstopper is geweest. Dit zou 


kunnen betekenen dat voor toekomstige beleidsexperimenten meer moet worden gevarieerd 


binnen bestaande kaders en een beleidsexperiment niet op alle onderdelen nieuw moet zijn. 


Dat betekent ook dat een beleidsexperiment in de vorm van een RCT wellicht minder geschikt 


is om ook echt radicaal nieuwe beleidsinstrumenten te beproeven, of dat wellicht moet wor-


den afgezien van loting en op een alternatieve wijze controlegroepen moeten worden 


samengesteld, om toch via de weg van experimenteren te kunnen bijdragen aan evidence-


based beleid. 


 







Dialogic innovatie ● interactie 67 


Bijlage 2: Eisen aan RCTs 


1. Het experiment moet tenminste een vergelijking mogelijk maken tussen 


een experimentele en een controlegroep 


Om een RCT uit te voeren zijn minimaal twee groepen individuen, bedrijven of andere units 


van proefpersonen nodig. Daarbij wil je voorkomen dat de samenstelling van de groepen 


(bijvoorbeeld door bepaalde achtergrondkenmerken) effect heeft op het resultaat van het 


experiment. We spreken dan van selectiebias. Het is dus belangrijk dat de individuen/bedrij-


ven willekeurig toegewezen kunnen worden aan de experimentele en controlegroep. 


Helemaal ‘clean’ is het experiment als de groepen worden ingedeeld buiten het oog van de 


beleidsmaker of onderzoeker om. Onbewust kan er namelijk best nog eens een voorkeurs-


behandeling optreden, bijvoorbeeld door alle gemotiveerde bedrijven in de experimentele 


groep te plaatsen. Bij een kleine n kan overwogen worden om bij het maken van groepen 


ook rekening te houden met bepaalde kenmerken als grootte en sector (gepaarde groepen). 


De experimentele groep gaat deelnemen aan de opgezette interventie. Zo krijgt deze bij-


voorbeeld een voucher om specifieke kennis in te kopen. De controlegroep krijgt ófwel een 


traditionele interventie (het experiment draait in dat geval om een experimenteel ‘aspect’ 


van de interventie) ófwel geen interventie. De controlegroep geen interventie aanbieden is 


de gemakkelijkste en goedkoopste optie. Met goede metingen kan dan alsnog worden ge-


steld of de interventie voor de experimentele groep werkt of niet. Vanuit een 


wetenschappelijk oogpunt is het verstandiger om zowel de controle als de experimentele 


groep een interventie aan te bieden die op één of meerdere aspecten verschilt. Zo kun je 


namelijk precies bepalen welk onderdeel uit de interventie effect heeft en welk onderdeel 


niet. Dat is weer relevant voor een eventuele opschaling van de interventie. Vaak gaan er 


een paar pilots overheen, voordat alle gewenste aspecten geïdentificeerd zijn. Het is daarom 


altijd verstandig om gebruik te maken van c.q. voort te bouwen op eerdere onderzoeken 


over – in dit geval – interventies op het vlak van diensten-gebaseerde businessmodelinno-


vatie. Zo kan de interventie ontwikkeld worden met gebruikmaking van de maximaal 


beschikbare informatie.45  


2. Een meetbare uitkomst 


Bij het uitvoeren van een beleidsexperiment is het van belang dat van tevoren wordt vast-


gesteld wat het gewenste effect is en hoe dit gemeten moet worden. Voor zowel de 


experimentele als controlegroep(en) geldt dat de uitkomsten op precies dezelfde manier 


moeten worden gemeten. Wanneer de gewenste uitkomst (bijv. meer diensteninnovatie) 


moeilijk te meten is, kun je een ‘surrogaat-uitkomst’ (bijv. hoe vaak wordt informatie ge-


zocht) meten die wel goed te bepalen is. Vaak is zo’n surrogaat-uitkomst een eerste-orde 


effect dat voorafgaat aan de hogere-orde effecten die het uiteindelijke doel van een inter-


ventie vormen. De keten van inputs en effecten kan in kaart worden gebracht middels een 


logical framework. Onderstaande figuur illustreert de primaire verbanden tussen een BMI-


interventie en de effecten die er mogelijk van uitgaan. Aangenomen is dat het experiment 


aangrijpt op het knelpunt van gebrekkige BMI-awareness en –vaardigheden.  


                                                


45 List, J.A. (2011). Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. 


Journal of Economic Perspectives 25 (3). P.: 3-16. 
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Figuur 10: Eenvoudig voorbeeld van logical framework.  


De exacte invulling van het logical framework hangt uiteraard af van de precieze invulling 


van het experiment. Ligt de nadruk op het wegnemen van een knelpunt op het vlak van 


bewustzijn, dan heeft de throughput betrekking op indicatoren die reflecteren in hoeverre 


organisaties hun visie op innovatie veranderen. Indien ook het knelpunt vaardigheden in een 


beleidsexperiment geadresseerd wordt, wat aan te bevelen is, dan ligt het voor de hand om 


na te gaan in hoeverre organisaties daadwerkelijk andere activiteiten ontplooien (e.g. hun 


innovatieproces anders inrichten, werknemers met andere specialisaties aantrekken). Busi-


ness Model Innovatie-denken (BMI-denken) leent zich goed voor het creëren van interacties 


tussen partijen die normaliter nauwelijks met elkaar optrekken op het gebied van onderzoek. 


In dat geval bestaat throughput ook uit een ander patroon in de samenwerking die bedrijven 


aangaan (andere partners). Op het vlak van output zijn vele indicatoren denkbaar. Uiteraard 


is het zinvol na te gaan of bedrijven meer gaan innoveren wanneer ze beter inzien op welke 


vlakken van hun bedrijfsvoering vernieuwing waardevol kan zijn. Bijzonder relevant is hoe 


die innovaties eruitzien: zijn ze daadwerkelijk allesomvattender? Een uitkomst van het ex-


periment kan zijn dat deelnemende bedrijven competitiever zijn doordat hun (vernieuwde) 


aanbod in bredere zin tegemoetkomt aan klantwensen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook 


zo zijn dat de oplossingen waar BMI-vaardige bedrijven mee komen relevant zijn voor het 


oplossen van maatschappelijke problemen.   


Wanneer er een concrete aanpak gekozen is, is het belangrijk om voor iedere stap in het 


logical framework na te gaan wat goede indicatoren zijn. Eerste-orde effecten zijn beter 


meetbaar (sterkere validiteit), maar hogere orde effecten zeggen meer over de mate waarin 


in de uiteindelijk gewenste uitkomst bereikt wordt. Het beste is om te proberen effecten op 


verschillende niveaus te meten. Overigens kan dit vaak niet tegelijkertijd: de uiteindelijke 


uitkomst voltrekt zich vaak pas op een later moment in de tijd. Om biases te voorkomen is 


het aan te bevelen om zowel korte- als lange termijn effecten te monitoren.46 Ook is het 


verstandig om, nog voor het experiment van start gaat, een nulmeting uit te voeren onder 


zowel de experimentele als controlegroep. Op deze manier kun je met zekerheid stellen dat 


de groepen structureel gelijk zijn aan elkaar. Tevens kun je beter bepalen welke ontwikkeling 


bij de nameting heeft plaatsgevonden en wat de impact per bedrijf is (Yt+1 – Yt (ookwel: Y’- 


Y)). Vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van relatief zachte indicatoren is het belang-


rijk om een nulmeting te gebruiken. 


Tenslotte moet de te meten uitkomst realistisch zijn. Van alleen een deelname aan een 


workshop mag niet verwacht worden dat een majeur effect uitgaat. Van zaken als een ont-


vangen voucher, een tijdelijke kenniswerker of het concreet uitwerken van een ander 


                                                


46 Nesta http://www.nesta.org.uk/blog/how-do-we-know-what-works. 
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businessmodel mag een klein effect (op termijn) op de overall performance worden veron-


dersteld. 


3. Een n die groot genoeg is om betrouwbare resultaten te behalen  


Om een significant effect te kunnen vaststellen moet de steekproef voldoende groot zijn. De 


minimale steekproefgrootte per conditie hangt van een aantal aspecten af:47 


• De alpha (type I fout). Dit is de kans op een vals-positief effect. Meestal wordt 5% 


gebruikt.  


• De power of onderscheidend vermogen. Dit is de kans om een nulhypothese (geen 


verschil tussen de groepen) terecht te verwerpen. Doorgaans wordt 80% gebruikt, 


ofwel β: 0,2. 


• Een tweezijdige of eenzijdige toets. Een eenzijdige toets gaat ervan uit dat de expe-


rimentele groep beter presteert dan de controlegroep. Meestal wordt de tweezijdige 


toets gebruikt. 


• De effectgrootte. Dit is een statische maat voor hoe sterk het effect van een hande-


ling is op een populatie, vergeleken met de controlegroep. De standaard interpretatie 


van Cohen’s d (veelgebruikte statische maat voor de effectgrootte) luidt dat een 


waarde van 0,2 een klein effect is, een waarde van 0,5 een medium effect en een 


waarde van 0,8 een groot effect. 


• De variantie of de standaarddeviatie. Vaak is dit getal gebaseerd op eerder onder-


zoek. 


 


Je kunt de minimale steekproefgrootte zelf berekenen met diverse formules, maar er zijn 


ook diverse steekproefcalculators beschikbaar.48 Een rekenvoorbeeld toont de veranderlijk-


heid van de som. 


Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van een medium effectgrootte van 0,5 en een standaard-


deviatie van 1, dan hebben we in elke groep 63 cases nodig om een betrouwbaar effect te 


kunnen vaststellen. De meeste beleidsinterventies hebben echter een relatief klein effect. 


Dit heeft al grote gevolgen voor de vereiste omvang van de steekproef. Een kleine effect-


grootte (0,2) vereist namelijk al 584 cases per groep. Afhankelijk van de te meten uitkomst 


die je kiest, kun je een grotere of kleinere effectgrootte nemen. Verbeterde bedrijfsprestaties 


vallen vermoedelijk eerder onder de kleine effectgrootte, terwijl een uitkomst als bewustzijn 


gemakkelijker te behalen is. Het is echter af te raden te veel met de opzet te goochelen om 


te voorkomen dat het uiteindelijke doel van het experiment voorbijgestreefd wordt. 


Het is belangrijk om van tevoren na te gaan of een voldoende grote steekproef behaald kan 


worden (ook qua wervingskosten). Zo niet, dan heeft het weinig nut om het experiment uit 


te voeren. Anderzijds moeten de groepen ook niet veel groter dan nodig zijn. Dat is immers 


geldverspilling.  


4. Een redelijke doorlooptijd 


Deze eis heeft te maken met de te meten uitkomst. Enerzijds moet de doorlooptijd lang 


genoeg zijn om een effect waar te kunnen nemen (bijvoorbeeld bij het vaststellen van be-


drijfsgroei). Anderzijds moet een RCT ook niet te lang duren, omdat dan allerlei andere 


                                                


47 Noordzij, M. et. al. (2010). Sample size calculations: basic principles and common pitfalls. Nephrol 


Dial Transplant 25: 1388–1393; Chan, Y.H. (2003). Randomised Controlled Trials (RCTs) – Sample 


Size: The Magic Number? Singapore Med Journal, 44 (4): 172-174. 


48 Zie bijvoorbeeld http://www.sample-size.net/sample-size-means/, http://www.stat.ubc.ca/~rol-


lin/stats/ssize/b2.html, http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/PowerSampleSize  



http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html

http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/PowerSampleSize
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factoren invloed kunnen hebben op de uitkomst (bijvoorbeeld bij het stimuleren van samen-


werking). Bij een relatief lange doorlooptijd zou gecontroleerd kunnen worden voor een deel 


van de te meten factoren door ook de controlegroep te bevragen (hebben zij in de afgelopen 


periode op een andere manier samenwerking opgezocht). Wanneer leden uit de controle-


groep een ander hulpmiddel dan de interventie hebben gebruikt, dan kun je je afvragen of 


de interventie wel nodig is.  


5. Praktische uitvoerbaarheid 


De interventies moeten op de één of andere manier bij de toegewezen groepen terecht ko-


men. Dat heeft te maken met het type interventie en het contact met de bedrijven, maar 


ook met het beschikbare budget en de tijd die het kost om een goed beleidsexperiment op 


te zetten.  


Daarnaast adresseert het experiment het liefst aantoonbaar een bestaand en concreet knel-


punt, zoals het gebrek aan kennis en vaardigheden over diensten-gebaseerde business 


model innovatie bij bedrijven. Dat legitimeert een grotere uitrol bij succes. Beredeneerd 


vanuit een mogelijke uitrol is het ook van belang dat de interventie realistisch en represen-


tatief is, bijvoorbeeld in termen van budget. 


6. Uniformiteit van de interventie 


Bij medische experimenten geldt dat, hoewel de conditie van de patiënten erg kan verschil-


len, de behandeling altijd exact gelijk is. In de context van diensteninnovatie hebben we ook 


te maken met bedrijven die enorm verschillen, bijvoorbeeld qua innovatie-mindset en –vaar-


digheden en ook of ze een concrete casus hebben of niet. Daarnaast kan de interventie (‘de 


behandeling’) kwalitatief nogal uiteenlopen. Bij deze heterogene aanpak is er echter weinig 


te concluderen na afloop van het experiment. In statistisch opzicht zou je een significant 


verschil kunnen vinden tussen de bedrijven uit de experimentele groep en de bedrijven uit 


de controlegroep, maar waar dat aan ligt kun je niet vaststellen omdat mogelijk ieder bedrijf 


een andere interventie heeft ondergaan. Omwille van duidelijke resultaten is het dus belang-


rijk om een uniforme interventie aan te bieden.  
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Bijlage 3: Beleidsrationale 


Centrale boodschap 
 
Het vanuit overheidswege faciliteren van vaardigheden en leerprocessen op het vlak van dienstenge-


baseerde bedrijfsmodelinnovatie (BMI) is legitiem omdat: 


• Organisaties moeten leren en experimenteren om zich ook wat betreft hun bedrijfsmodel 
continu te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden; en 


• Veel organisaties onvoldoende leren van innovatie in andere sectoren en toepassingen, 
terwijl een ‘BMI-lens’ dit zou kunnen vereenvoudigen (met veelbelovende cross-sectorale 
kennis-spillovers tot gevolg); 


• Veel organisaties zich echter nog onvoldoende bewust zijn van de noodzaak van een bre-
dere innovatie-opvatting c.q. belang van BMI; 


• Veel organisaties ook nog onvoldoende over de juiste kennis en vaardigheden beschikken 
om BMI mogelijk te maken; 


• De markt voor BMI-advies onvoldoende in staat is het MKB en minder kapitaalkrachtige 
spelers te bedienen; 


• Toe-eigening en imitatie vanuit het perspectief van individuele organisaties eveneens een 
probleem zijn bij BMI, met onder-investeringen als gevolg. 
 


 


Belang van vernieuwende bedrijfsmodellen 


Vanuit publiek oogpunt is het wenselijk dat bedrijven in een economie in staat zijn om te 


innoveren op alle facetten van hun bedrijfsmodel. Immers, dit ‘BMI-denken’ vergroot het 


aantal vormen waarin bedrijven hun kennis kunnen vermarkten.49 In veel markten is het 


simpelweg verkopen van goederen een strategie die niet lang meer vol te houden is, zeker 


onder druk van toenemende globalisering. Op het moment dat organisaties moeite hebben 


om mee te komen in het introduceren van vernieuwende bedrijfsmodellen, wat voor velen 


het geval is, neemt de kans toe dat ze worden ingehaald door de (mogelijk buitenlandse) 


concurrentie.  


Dat (dienstengebaseerde) bedrijfsmodellen in opkomst zijn betekent niet automatisch ook 


dat de overheid hier belastingmiddelen aan moet besteden.50 Omdat er private voordelen 


verbonden zijn aan BMI-denken kan men terecht de vraag stellen of overheidssteun op dit 


vlak wel nodig is. Er zijn diverse redenen aan te wijzen waarom dit naar onze mening wel 


gelegitimeerd is.  


Een lerende economie 


Bedrijven hebben alle redenen om zich te verdiepen in welk bedrijfsmodel het beste bij hen 


past. Dit wil echter niet direct zeggen dat ze ook altijd in staat zijn om zich dit type denken 


eigen te maken. Een steeds meer verouderde opvatting is dat ieder bedrijf tot elke vorm van 


productie in staat is, mits zij over de vereiste inputs kan beschikken. In plaats daarvan blijkt 


dat de vaardigheid om adaptief te zijn cruciaal is voor het succes van een bedrijf of zelfs een 


                                                


49 Uiteraard hoeft het niet alleen te gaan om privaat ontwikkelde kennis. De afgelopen jaren is er in 


Nederland veel aandacht uitgegaan naar de vraag hoe het valoriseren van wetenschappelijke kennis 


(grotendeels voortgebracht op basis van publieke middelen) bevorderd kan worden. Ook hier is het 


van belang dat dit nooit enkel een kwestie is van nieuwe goederen maken. Spin-offs en start-ups 


hebben vaak moeite om technologische ontwikkeling te combineren met het vinden van een passend 


bedrijfsmodel.  


50 In wetenschappelijke discussies over de ‘zachte kant van innovatie’ zijn er diverse redenen voor over-


heidsinterventie aangevoerd, in het bijzonder als het gaat om diensteninnovatiebeleid. Sommige gaan 


ervan uit dat diensteninnovatie fundamenteel anders is dan innovatie in goederen. De vraag is in 


hoeverre dat perspectief houdbaar is in een economie die gedomineerd wordt door hybride bedrijfs-


modellen waarin technologische en niet-technologische vernieuwing met elkaar verweven zijn. 
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economie. Vanuit dit perspectief is de voornaamste taak van de overheid het faciliteren 


van leren en experimenteren. Dat wil zeggen: ze moet er niet zozeer voor zorgen dat 


markten in balans zijn, maar vooral dat bedrijven zich ontplooien en met behulp van inno-


vatie zorgen dat er continu veranderingen optreden. Dit aanpassingsvermogen heeft 


betrekking op het genereren en verspreiden van kennis, maar absoluut ook op vaardigheden 


om kennis toe te passen (Bléda & Del Rio 2014, WRR 2013).  


Een grote bedreiging voor de capaciteit om te leren is inertia: voor veel organisaties is het 


lastig om dingen anders te doen dan zij (en hun klanten) gewend zijn. Of dit nu voort komt 


uit onkunde of onwil, feit is dat er een padafhankelijkheid bestaat in de manier waarop be-


drijven (of ruimer organisaties) zich ontwikkelen. Voor technologie-georiënteerde bedrijven 


betekent dit dat zij zich van nature vooral zullen concentreren op technologische innovatie. 


Gevolg van een gebrek aan bewustzijn met betrekking tot de waarde van BMI-denken is 


dat bedrijven maar weinig vaardigheden opbouwen die het mogelijk maken om ook op niet-


technologische aspecten vernieuwing te introduceren. Er zijn tal van voorbeelden die laten 


zien hoe maakbedrijven – of zelfs volledige industriële clusters – aan het kortste eind trekken 


wanneer ze onvoldoende in staat zijn hun bedrijfsmodellen te transformeren. Zelfs al bestaat 


er een beeld van welk soort diensten goed aansluit bij de kerncapaciteiten van een bedrijf, 


dan blijft het daadwerkelijk aanbieden van die diensten nog steeds een uitdaging die roept 


om een aparte klasse bekwaamheden. Ook het gebrek aan vaardigheden op het vlak van 


BMI-denken is daarmee een knelpunt dat de lerende economie behoorlijk in de weg staat.  


In vergelijking met kleine bedrijven zullen gevestigde (kapitaalkrachtige) partijen waar-


schijnlijk meer middelen hebben om ontwikkelingen op het gebied van nieuwe 


bedrijfsmodellen te volgen. Het krachtige aan BMI-denken is juist dat het kans biedt aan 


kleinere partijen die de gevestigde orde (nationaal en internationaal) onder druk kunnen 


zetten door met een originele insteek te komen. Om adaptief en competitief te blijven dienen 


economieën ruimte te scheppen voor het ontwikkelen van variatie in de vorm van radicaal 


vernieuwende aanpakken. Vaak is dit vooral een kwestie van disruptieve bedrijfsmodellen, 


en niet zozeer van (enkel) technologie.  


In de praktijk weten bedrijven vaak niet goed hoe ze competitiever kunnen worden door een 


bredere innovatiefocus te hanteren. Bekend is dat BMI/SI op een aantal aspecten een ander 


soort innovatiemanagement vereist dan de aanpak die nodig is bij product-georiënteerde 


innovatie. Zeker als organisaties vooral naar gerelateerde sectoren kijken kan het voorko-


men dat er te weinig geleerd wordt over kansrijke nieuwe bedrijfsmodellen. Dit wijst op 


suboptimale coördinatie: organisaties in een economie hebben geen gezamenlijk antwoord 


op gezamenlijke uitdagingen. Economisch is het suboptimaal wanneer bedrijven hun belan-


gen niet weten te verenigen (om samen efficiënter te kunnen investeren/leren) doordat ze 


elkaar wegens hun vermeende verschillen slecht weten te vinden. 


Een buitengewoon interessant aspect van BMI-denken, in dit kader, is dat de brede relevan-


tie van het concept (incl. onderliggende raamwerken) de deur opent naar het leren van 


innovatie in andere contexten. Door te abstraheren hoe een specifieke innovatie er precies 


uitziet kunnen bedrijven parallellen zien en inspiratie opdoen uit markten waar ze anders 


nauwelijks naar zouden kijken. BMI-denken fungeert in die zin als een lens waardoor bedrij-


ven kunnen kijken om ontwikkelingen in andere markten te begrijpen. Indien dergelijke 


ontwikkelingen relevant blijken is het aannemelijk dat dit resulteert in kennisstromen die 


zich niet zouden voordoen bij afwezigheid van een basis om overeenkomsten aan het licht 


te brengen. Een positief gevolg hiervan is dat bedrijven beter in staat zijn om elders ontwik-


kelde kennis te benutten. Dergelijke externaliteiten worden doorgaans gezien als een bron 


van economische groei. 
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Waarom leren niet vanzelf gaat 


De rol van de overheid is niet om bedrijven te vertellen wat ze moeten doen. Wat ze wel kan 


doen is ervoor zorgen dat bedrijven in ieder geval een ruime set van mogelijkheden meene-


men in hun (investerings-)beslissingen, zonder relevante innovatierichtingen over het hoofd 


te zien. Afgezien van het feit dat overheidsbeleid bepaalde vormen van vernieuwing niet 


zomaar moet uitsluiten in haar innovatiemaatregelen, is het vooral zaak dat bedrijven gesti-


muleerd worden om hun economische potentie zo goed mogelijk te ontwikkelen.  


Als investeringen in meer kennis over BMI zich mogelijk erg goed uitbetalen, waarom gaan 


bedrijven dan niet gewoon zelfstandig naar een adviesbureau of onderzoeksinstituut? Een 


mogelijk antwoord is dat er onvoldoende deskundig en betaalbaar aanbod is van expertise 


over BMI. In hoeverre dit het geval is vergt een rondgang langs specialisten en hun potentiële 


klanten. Een alternatieve verklaring is dat de vraag naar BMI-expertise achterblijft. Om dit 


te bepalen is het handig om gebruik te maken van het economische begrip transactiekosten. 


Deze hebben onder andere betrekking op de investeringen die ondernemingen moeten doen 


om informatie in te winnen over nieuwe manieren van waarde creëren, en waar ze dergelijke 


kennis überhaupt kunnen vinden.  


Voor individuele bedrijven geldt op de eerste plaats vaak dat ze hier geen geld voor over 


hebben simpelweg omdat ze het belang niet erkennen: zouden ze dat wel doen, dan hebben 


ze een deel van de begeleiding eigenlijk al niet meer nodig. De markt voor BMI-training 


draait in belangrijke mate om latente eerder dan expliciete vraag, waardoor deze lastig te 


coördineren is (en waardoor aanbod lastig te formuleren is). Wat ook meespeelt is dat het 


creëren van bewustzijn en vaardigheden met betrekking tot BMI-denken geen enorme in-


vesteringen vereist: het gaat doorgaans om een bescheiden ‘treatment’ bestaande uit 


trainingen en workshops. Een marginale interventie heeft de potentie om tot uitkomsten te 


leiden die relatief groot zijn, maar de geringe omvang van een BMI-cursus impliceert dat er 


zich moeilijk een markt voor vormt. Zeker kleine bedrijven hebben soms onvoldoende 


schaal om uit te zoeken of een BMI-training zich wel uitbetaalt. Tenslotte hebben organisa-


ties vaak ook maar beperkt begrip van hoe belangrijk dienstengebaseerde bedrijfsmodellen 


voor hen kunnen zijn, en hoe ze hier meer over kunnen leren. Als informatie hierover niet 


transparant is, bijvoorbeeld doordat business model innovation en diensteninnovatie vage 


gebieden zijn voor een maakbedrijf, of doordat bedrijven moeite hebben om te leren van 


partijen buiten hun eigen netwerk/waardeketen, functioneert de markt op dit vlak niet goed: 


er is wederom sprake van coördinatie-falen. Dit is precies de reden waarom overheden 


trainingsprogramma’s opzetten, zoals we die vinden in competence centers en (vh. Syn-


tens/KvK-achtige dienstverlening. Dergelijke initiatieven hebben vaak een thema dat 


relevant is voor bedrijven, zonder dat die bedrijven zich er zelf al volledig in verdiept hebben. 


Zoals hierboven betoogd lijkt kennis over ontwikkelen van vernieuwende business modellen 


bij uitstek aan deze criteria te voldoen.  


Dan nog de gezamenlijke bedrijven: Het lijkt voor de hand te liggen dat overkoepelende 


brancheorganisaties hun leden wijzen op kansen en bedreigingen gerelateerd aan het ver-


kennen van nieuwe bedrijfsmodellen. In de praktijk is BMI echter alleen zinvol als partijen 


die elkaar aanvullen (en dus als regel niet tot dezelfde branche horen) elkaar weten te vinden 


en tot waardevolle verbindingen komen. Brancheorganisaties zien dergelijk gedrag echter 


eerder als bedreiging dan als kans. Bedrijven uit dezelfde bedrijfstak zullen juist op hun 


bedrijfsmodellen concurreren (op technologievlak kunnen ze wel samenwerken als dat fun-


damenteler is, maar de zachtere kant van innovatie zit toch erg aan de kant van 


commercialisatie). Het probleem dat private bedrijven zich niet voldoende voordelen kunnen 


toeëigenen speelt uiteraard ook voor individuele bedrijven, maar het risico op imitatie is 


extra aanwezig als concurrerende bedrijven bij elkaar kunnen zien hoe nieuwe bedrijfsmo-


dellen worden vormgegeven. De ‘natuurlijke’ vorm van gezamenlijkheid is de in dit geval 
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dus niet de meest optimale (in tegenstelling tot situaties waarin dit schaalvoordelen en on-


derhandelingsmacht met zich meebrengt). Zoals eerder betoogd schuilt een deel van de 


kracht van het BMI-denken in het feit dat paralellen in innovaties uit verschillende contexten 


zichtbaar worden. Dit pleit er bij uitstek voor dat BMI-denken geschiedt in een omgeving 


waarbij een gevarieerde set van partijen van elkaar leert. Het feit dat hele diverse bedrijven 


elkaar kunnen vinden in de wederzijdse behoefte om van elkaars bedrijfsmodellen te leren, 


impliceert ook dat BMI-denken het voorportaal kan zijn van veel bredere kennisstromen 


tussen dergelijke bedrijven.51 


Samengevat constateren we dat het bedrijfsleven (en de economie als geheel) baat heeft bij 


meer kennis en vaardigheden op het vlak van een integrale benadering van innovatie, maar 


dat de markt waarin dergelijke expertise aangeboden wordt suboptimaal functioneert. Een 


(soms structureel) gebrek aan bewustzijn en vaardigheden rondom BMI-denken vormen de 


centrale knelpunten waarop beleid gevoerd kan worden. Het onderscheid individueel/geza-


menlijk levert niet alleen twee argumentatielijnen voor waarom de vraag achterblijft, maar 


verschaft ook twee uitgangspunten als het gaat om het inrichten van een mogelijke inter-


ventie.  


 


                                                


51 Diensten- en businessmodel innovation zijn in dit geval niet alleen thema’s om bedrijven ‘integraler’ 


te laten innoveren, maar dienen tegelijkertijd ook als thema om kennisuitwisseling op gang te brengen 


tussen partijen die doorgaans maar weinig van elkaar leren. Voor meer informatie over hoe dit kan 


bijdragen aan economische groei en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zie Janssen 


(2015), EZ (2015) en AWTI (2015). 
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Bijlage 4: Typering 5 geselecteerde 


opties beleidsexperimenten  


A. Dienstengebaseerde BMI awareness programma 


Het bewustzijn van dienstengebaseerde BMI is vrij laag. Dat betekent dat er nog veel 


bedrijven bewust gemaakt moeten worden van het belang ervan in de eerste plaats (voor-


dat zij wellicht gebruik kunnen maken van een van de andere beleidsinterventies). Een 


awareness programma is er op gericht een deel van MKB gevoelig te maken voor diensten-


gebaseerde Business Model Innovation. Thematische verbijzondering ligt voor de hand om 


deelnemers aan te trekken die niet direct op het label bedrijfsmodel- of diensteninnovatie 


‘aanslaan’, maar er impliciet wel mee van doen hebben. Deze optie is mogelijk een eerste 


actie voordat optie 2-5 realistisch op grote(re) schaal kunnen worden uitgerold.  


Doelstelling 


Het creëren van een basis van bedrijven (naar sectoren, groeifase, technologie of domein) 


die zich bewust zijn dat innovatie meer vergt dan alleen een innovatief product, maar ook 


dienstengebaseerde BMI vereist. 


Legitimatie 


• Bedrijven en organisaties bewust maken van de noodzaak van een bredere inno-


vatie-opvatting c.q. belang van dienstengebaseerde BMI  


 


Type activiteiten/Mogelijke varianten 


Grootschalige awareness campagnes vanuit de overheid geëntameerd zijn kostbaar. Hier 


moeten bestaande organisaties bereid worden gevonden hun bestaande faciliteiten en ka-


nalen in te zetten voor een awareness campagne waarbij digitaal en de mogelijkheid tot 


interactie voorop staat. Er is variatie mogelijk naar doelgroep, subthema, in te zetten 


kanaal en mate waarin vormen van peer learning worden ingebouwd. Het instrument zou 


in een regio of sector moeten worden beproefd. Combinatie met instrumenten als een 


diagnosetool zijn voorstelbaar (wat tevens een goede nulmeting op kan leveren).  


Eventuele betrokkenen 


Een logische partner zou kunnen zijn een organisatie als KvK die met behulp van verschil-


lende kanalen (click, phone en face) ervaring heeft met het onder de aandacht brengen 


van diverse thema’s. het is daarbij wel doorslaggevend dat de cliënten van KvK aangeven 


dat ze behoefte hebben aan dergelijke programma’s. KvK heeft ervaring met het opbou-


wen van een thema middels een voorstudie, toets bij een klantenpanel en vervolgens een 


productaanbod en het meest geschikte kanaal aanbieden. Digitale informatie (website, 


webinar), mogelijkheden voor verdiepende vragen, peer learning bijvoorbeeld via Google 


hangouts of (op beperkte schaal) fysieke meeting in de vorm van workshops of kennis-


kringen. Daar overlap met de CoP. Andere mogelijke betrokkenen zijn Smart Industry of 


branche organisaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Mogelijk kunnen SSF en 


UvA/AMSI en de stichting Transactieland.nl ook bijdragen aan het verbeteren van de awa-


reness via masterclasses of workshops. 
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Eventuele bestaande voorbeelden 


Niet bekend (anders dan bewustwording campagnes op andere thema’s, bijv. Design en 


innovatieprogramma’s die deels beogen bewustwording te verbeteren.  


Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 


In zekere mate. In termen van bereikte bedrijven (de n) zijn er waarschijnlijk voldoende 


bereikte bedrijven. Echter, de omvang van de interventie is dermate gering dat niet on-


middellijk een effect van de beleidsinterventie kan worden aangetoond. Hoogstens kan de 


bereidheid om met dienstengebaseerde BMI worden uitgemeten. Een controlegroep is zeer 


waarschijnlijk ook problematisch omdat de niet deelnemers zich waarschijnlijk niet bewust 


zijn en dus sprake zal zijn van een behoorlijke selectie-bias.  


Eventuele barrières 


• Bedrijven zijn onvoldoende te verleiden tot de awareness sessies 


• Aanbod wordt onvoldoende “klein” gemaakt en de geboden informatie is dus te 


generiek. 


• Interventie blijft te veel steken in bewustwording (onvoldoende conversie naar 


bedrijven die actief aan de slag gaan met dienstengebaseerde BMI). 


Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 


Een logische eerste stap is in gesprek te gaan met de organisaties die ervaring hebben 


met awareness op het vlak van diensteninnovatie c.q. dienstengebaseerde BMI. Dat zijn 


in onze optiek een aantal regionale ontwikkelingsmaatschappijen / economic boards, SSF 


en KvK. Vooral de laatste heeft ervaring met en een infrastructuur om grootschalige awa-


reness campagnes te doen op geselecteerde thema’s die tenminste door eigen 


klantenpanels herkend worden als belangrijk. Het valt te overwegen om op deelgebieden 


van het thema dienstengebaseerde BMI te werken aan de opbouw van een thema zoals 


KvK dit inmiddels gewoon is (zie voor een beschrijving hierboven). KvK kan awareness 


aanbrengen, maar de vraag is wel hoe ver het wil/kan gaan in het daadwerkelijk onder-


steunen van transitie naar dienstengebaseerde BMI. Het is wat ons betreft goed denkbaar 


dat een awareness campagne door KvK gevolgd wordt door optie 2-5 zoals hierna be-


schreven. KvK heeft aangeboden mee te denken aan de mogelijkheden voor een 


beleidsexperiment bijvoorbeeld in de vorm van een werksessie.  


 


B. Design en verdienstelijking vouchers - integreren van dienstenkenmer-


ken in nieuwe business modellen 


Doelstelling 


Ondernemingen kunnen middels een vouchers ondersteuning van een publieke kennisin-


stelling dan wel zakelijke dienstverlener inkopen bij business model innovatie en vooral 


bij het adresseren van de niet-technologische aspecten ervan. Om de vouchers te onder-


scheiden van generieke voucher kan ook in de naam nadrukkelijk tot uitdrukking worden 


gebracht waarvoor ze zijn bedoeld bijvoorbeeld service design vouchers. 


Legitimatie 


• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 


vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken 
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• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over relaties met kennis-


instellingen of zakelijke dienstverleners om aan BMI te kunnen doen. Het 


aanbrengen van die relaties is een belangrijke legitimatie.  


• Markt voor BMI-advies bedient onvoldoende MKB en minder kapitaalkrachtige spe-


lers 


 


Toelichting 


Het is een vraaggestuurd instrument dat uitgaat van de behoeften van de afnemers.  Via 


een korte aanvraagprocedure zullen aanvragers moeten aangeven welke aspecten van 


hun business model vernieuwing behoeven en welke barrières ze daarbij ervaren. Aanvra-


ger kunnen aangeven bij welke organisaties (kennisinstellingen en/of zakelijke 


dienstverleners) ze de voucher zouden willen inwisselen (op basis van een lijst van moge-


lijke kandidaten) en hoeveel zij zelf investeren in een dergelijk traject. Hoe de 


kennisoverdracht vervolgens plaats heeft is aan de aanvragers en organisatie waar de 


voucher wordt ingewisseld. Wel moet aantoonbaar zijn dat kennisoverdracht heeft plaats-


gevonden door beide betrokkenen. De toekenningsprocedure moet digitaal worden 


afgehandeld worden. In het beleidsexperiment kunnen bijvoorbeeld 100 vouchers worden 


toegekend (kleine variant en een grote variant) en de inschrijving stopt dan bij 200-300 


aanvragen. Uit de aanvragen die technisch voldoen aan de voorwaarden van de regeling 


worden er 100 middels loting geselecteerd. Voorwaarde bij aanvraag is dat aanvragen een 


vragenformulier invullen (nulmeting) en dat zowel toegekende als afgewezen aanvrager 


na 1 jaar nogmaals een dergelijk vragenformulier invullen (1-meting).  


Mogelijke varianten 


Zeker voor een beleidsexperiment van beperkte schaal lijkt het verstandig de scope van 


het instrument wat te beperken hetzij qua thematiek (maakbedrijven laten switchen naar 


service-inclusive business modellen; bedrijven die een product of dienst op het gebied van 


de deeleconomie willen introduceren), hetzij naar typen bedrijven (alleen bestaande inno-


vatieve bedrijven), hetzij naar technologie (alleen bedrijven op het gebied van 


milieutechnologie of gezondheidszorg). Overigens kan ook de omvang van de voucher 


gevarieerd worden of de mate waarin de onderneming die de voucher aanvraagt ook moet 


co-financieren. In de praktijk zien we dat een voucher heel verschillend kan worden inge-


vuld (zie bijvoorbeeld de ‘smaken’ voucher zoals NV Oost kent varierend van kennisinkoop, 


een training, inhuur van een expert, koppeling aan en innovation portal in combinatie met 


een workshop etc., zie http://www.oostnv.nl/page/vouchers). De vouchers of kennischec-


ques zoals die via het programma LimburgMakers worden verstrekt zijn wat “klassieker” 


en maken het mogelijk dat maakbedrijven kennis inkoopt bij een publieke kennisinstelling 


(max subsidiebedrag € 6.500, 100% subsidiabel) of private kennisleverancier (max sub-


sidiebedrag € 6.500, 75% subsidiabele kosten, zie 


http://www.limburgmakers.nl/subsidieaanvragen/kennischeque) 


Eventuele betrokkenen 


Logische betrokkenen zijn RVO (die eerder voucher regeling uitvoerde en nu via MIT-


regeling ook weer vouchers verstrekt), provincies en regionale ontwikkelingsmaatschap-


pijen. Van de gesprekspartners die we gesproken hebben hebben LIOF, SIA, Brainport 


Development, Universiteit Maastricht allen ervaringen met vouchers of kennischeques. 


Ook binnen het Topteam Creatieve Industrie is al nadrukkelijk gekeken naar design vou-


chers als een instrument dat kan helpen om verbindingen te leggen tussen designers en 



http://www.oostnv.nl/page/vouchers

http://www.limburgmakers.nl/subsidieaanvragen/kennischeque
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ondernemingen die hun businessmodel willen vernieuwen. Betrokkenen zien de voucher 


als een realistische optie. 


Eventuele bestaande voorbeelden 


Vouchers IN Creative Industries (VINCI) - Oostenrijk 


In de periode 2006-2012 startte de DG Enterprise and Industry van de Europese Commis-


sie het Europe INNOVA initiatief voor het ontwikkelen en testen van nieuwe instrumenten 


ter ondersteuning van innovatie in bedrijven. Vier pilots moesten het effect van innovation 


vouchers voor het verbinden van het MKB uit alle richtingen met de creatieve industrie 


aantonen. Eén voucherregeling was VINCI van de European Creative Industries Alliance 


(ECIA) dat werd geïmplementeerd door de Austria Wirtschaft Service (AWS) in 2012. De 


regeling had een looptijd van een jaar en een omvang van 100.000 euro (20 keer 5.000 


euro). 


Het doel van de voucherregeling was het stimuleren van het gebruik van innovatieve dien-


sten uit de creatieve industrie door MKB-bedrijven van andere sectoren. Dit leidt tot het 


professionaliseren van het MKB en creëert nieuwe cross-sectorale samenwerkingsverban-


den. De rationale hierachter was dat het MKB nauwelijks samenwerkt met creatieve 


bedrijven, omdat ze niet bewust zijn van de waarde die dat soort bedrijven kunnen bieden. 


Een voucher kan deze barrière slechten. Om deze reden is er geen bijdrage van bedrijven 


gevraagd. De vouchers zijn in Salzburg voor het eerst geïmplementeerd. Bedrijven konden 


5000 euro aanvragen en er werden netwerkactiviteiten georganiseerd. De meeste vou-


chers werden ingezet op het gebied van design in de vroege fases van ontwerpen (planning 


en prototype). Na een maand waren er al 71 aanvragen binnengekomen. In 41% van de 


gevallen hadden de potentiële gebruikers en leveranciers nog niet samengewerkt. Uitein-


delijk zijn 19 van de 20 projecten voltooid. Deze resultaten leidden ertoe dat het project 


als succesvol is bestempeld en door het Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 


und Wirtschaft landelijk is opgeschaald tot een nationaal programma (Kreativ-wirtschafts-


scheck) met 300 vouchers per jaar. Door de sterke vraag na de pilot is het budget in 2013 


verdubbeld tot 600 vouchers. De resultaten van een survey onder gebruikers zijn positief: 


90% zou zonder de voucher hun project niet hebben kunnen uitvoeren en 80% van de 


bedrijven zal in de toekomst weer samenwerken met de creatieve dienstenverlener.  


Bronnen: ECIA (2014) Thematic paper Creative Industries Innovation Voucher, website AWS. 


Creative Credits – Engeland 


Creative Credits was een innovatievoucher waarmee het MKB in Manchester in contact 


werd gebracht met de creatieve sector. Binnen twee gunningsronden zijn 150 vouchers 


ter waarde van £4.000 toegekend aan MKB’ers. De aanvrager diende zelf een investering 


van additioneel ten minste £1.000 te doen. De gemiddelde projectwaarde betrof £5.400. 


Met deze hefboom kwam de totale waarde van de pilot uit op £810.000. Na honorering 


diende een aanvrager in samenwerking met de creatieve onderneming een plan uit te 


werken. Creative Credits is uitgevoerd door NESTA en liep van oktober 2009 tot november 


2010.  


Met Creative Credits beoogde men (systeem)falen van innovatieprocessen bij het MKB te 


doorbreken. Genoemd worden onder andere informatieassymmetrie tussen kapitaalver-


strekker en ondernemer, risicomijdend gedrag en inertia. Met haar focus op design kan 


Creative Credits geplaatst worden in een brede reeks aan activiteiten om binnen NESTA 


de sterk ontwikkelde Britse creatieve sector te verbinden met het overige bedrijfsleven.  
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Beleidsexperimenten zijn in het Verenigd Koninkrijk een al veel gebruikte methode om 


beleidsinstrumenten te testen. Ook Creative Credits vormde een klassiek beleidsexperi-


ment. Experimenteren en evalueren waren dan ook centrale doelstellingen van dit 


tijdelijke instrument. De twee inschrijfrondes hebben tot respectievelijk 312 en 501 gel-


dige aanvragen geleid. Per ronde zijn 75 vouchers op willekeurige basis toegekend aan 


aanvragers. Middels vier enquêtes verspreid over een jaar zijn de korte- en langetermijn-


effecten gemeten binnen zowel de interventiegroep als de controlegroep. De evaluatie is 


aangevuld met interviews en workshops. 


De uitkomsten zijn opvallend. Uit meerdere enquêterondes is gebleken dat de korte ter-


mijn effecten van de voucher positief zijn. Na zes maanden nam men binnen de 


interventiegroep een positief effect waar op nieuwe samenwerkingen met de creatieve 


sector, versterking van het netwerk, lancering van nieuwe proces- of productinnovaties 


en een lichte stijging van de verkoopcijfers. Op lange termijn (12 maanden) was er echter 


geen verschil meer waar te nemen tussen de groepen. Het gebrek aan structureel voordeel 


werd met name veroorzaakt door een gebrek aan raakvlak en synergie tussen de samen-


werkende ondernemingen. In te veel gevallen zouden designopdrachten zijn ingekocht 


zonder dat daadwerkelijke samenwerking (en daarmee leereffecten) plaats hebben ge-


vonden. Het inzetten van een broker tussen de samenwerkingspartners zou dit volgens de 


evaluatie kunnen doorbreken. 


Bron: NESTA (2013). Creative Credits. A randomized controlled industrial policy experiment.  


Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 


Hoge mate. Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de voucher vorm is dat via 


loting relatief eenvoudig een onderscheid gemaakt kan worden tussen een experimentele 


en controlegroep. Een tweede aantrekkelijk aspect is dat de interventie qua omvang be-


perkt is, maar substantieel genoeg om een effect te mogen verwachten (mede afhankelijk 


van de doelstelling die hier wordt gedefinieerd c.q. de hardheid van de doelstelling).   


Het lijkt voor de hand te liggen de voucher te beproeven in 1 of 2 regio’s en een duidelijke 


link te leggen met een inhoudelijk thema dat verband houdt met dienstengebaseerde bu-


siness model innovatie. 


Eventuele barrières 


• Selectie van partners waar voucher kan worden ingewisseld. 


• Resultaten van de interventie beklijven onvoldoende/zijn te vluchtig. 


• Deelnemende bedrijven zijn onvoldoende bereid te co-financieren. 


• Afgewezen aanvrager weigeren te fungeren als controlegroep en vullen niet voor 


de tweede keer een vragenformulier in.  


 


Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 


Indien de voucher-optie wordt gekozen als een kansrijke kandidaat voor een beleidsexpe-


riment dan zijn typische samenwerkingspartners de regionale 


ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, SIA en mogelijk Topteam Crea-


tieve Industrie (voor een variant met echte design vouchers) en SmartIndustry (voor een 


variant gericht op een SmartIndustry thema gerelateerd aan problematiek dienstengeba-


seerde Business Model Innovatie). Wij kunnen ons voorstellen dat er twee voucher 


beleidsexperimenten worden geoperationaliseerd, bijvoorbeeld: 
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• Designvoucher gedreven door Topteam Creatieve Industrie, waarbij het instru-


ment in twee regio’s wordt beproefd bijvoorbeeld in Amsterdam (bijvoorbeeld in 


samenwerking met UvA en STBY) en Eindhoven (bijvoorbeeld in samenwerking 


met Design Academy). Gedacht zou kunnen worden aan 2 x 50 vouchers. 


• Servitisation voucher gedreven door een aantal ROMs en met inbreng van de er-


varing die partijen als LIOF. Brainport Development en NV Oost al hebben 


opgedaan met vouchers/kennischeques. Ook deze servitisation vouchers zouden 


nadrukkelijk moeten worden gekoppeld aan bijvoorbeeld twee regio’s. Ook Smart 


Industry zou hier uiteraard bij kunnen aanhaken. Ook hier lijkt 2 x 50 vouchers 


een mooi richtgetal voor een experiment. 


Een en ander zou nadere uitwerking verdienen met genoemde betrokkenen. 


 


C. Moving on the hoof – mobiliteit van kennisdragers 


Doelstelling 


Ondernemingen/organisaties kunnen een aanvraag doen om tijdelijk een “kennisdrager” 


in de eigen organisatie over de vloer te krijgen. Een kennisdrager is een pas afgestudeerde 


uit het Hoger Onderwijs of een professional (bijvoorbeeld een lector of een medewerker 


van een lectoraat) met relevantie kennis van dienstengebaseerde business model innova-


tie die een deel van zijn/haar tijd bij de onderneming/organisatie werkt aan een BMI 


project (maar verbonden blijft aan de bronorganisatie).  


Legitimatie 


• Business model innovatie vergt een nieuwe manier van kijken en werken en nog 


niet alle bedrijven en organisaties hebben die zich eigen gemaakt. 


• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 


vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken. 


• Veel bedrijven en organisaties leren onvoldoende van BMI in andere sectoren en 


toepassingen. Het aanbrengen van cross sectorale verbindingen resulteert in ken-


nisstromen en betere kennisbenutting.  


Toelichting 


Het inbrengen van kennis middels een persoon wordt gezien als een van de krachtigste 


manieren van kennistransfer tot stand te brengen (vgl. Kenniswerkersregeling ten tijde 


van de recente crisis en voorheen de KIM-regeling). Essentieel is wel dat dat het geen free 


lunch is voor de afnemende bedrijven, dat zij niet alleen een relatie opbouwen met de 


kennisdrager zelf maar ook met de bronorganisatie en dat het gaat om tijdelijke plaatsing 


van een kennisdrager. Er zijn naast pas afgestudeerden ook andere vormen denkbaar, 


maar die zijn veel kostbaarder. 


Mogelijke varianten 


Variatie kan komen uit de mate van senioriteit en kennisniveau van de kennisdragers en 


de duur waarvoor zij in bedrijf/doelorganisatie werkzaam zijn.  


Eventuele betrokkenen 


Logisch startpunt zijn instellingen voor Hoger Onderwijs en zeker als MKB de doelgroep is 


bij voorkeur Hogescholen. Zij hebben incidenteel ook al enige ervaring met tijdelijke plaat-


sing van pas afgestudeerden in deeltijd bij bedrijven (Bijvoorbeeld de Design Research 


Associates van de Design Academy in Eindhoven). Ook SIA zou een rol kunnen spelen bij 
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het optuigen van een dergelijke regeling en heeft ook relevante ervaring opgedaan met 


de KIEM-regeling. Voor de plaatsing van professionals wordt in eerste instantie gedacht 


aan medewerkers van Hogescholen  


Eventuele bestaande voorbeelden 


LimburgMakers - Nederland 


LimburgMakers is een stimulerings- en ondersteuningsprogramma opgezet door de Pro-


vincie Limburg, NV Industriebank LIOF en Kamer van Koophandel gericht op het 


stimuleren van innovatie in het mkb van de maakindustrie in Limburg. Het programma 


heeft een looptijd van 3 jaar (2013 – 2016) en een omvang van 10 miljoen euro. Het doel 


van het programma is het structureel versterken van het concurrentievermogen van de 


Limburgse maakindustrie door de realisatie van nieuwe producten of diensten te stimule-


ren, uitvoeringsgerichte ondernemingsplannen te realiseren, performance 


verbetertrajecten te ondersteunen en, naar behoefte, één of meerdere netwerken van 


actieve industriële ondernemingen, kennis- en onderwijsinstellingen te versterken of te 


realiseren. Het programma is geïnitieerd door LIOF (destijds i.s.m. Syntens) dat nog re-


gelmatig vragen krijgt van ondernemers die ervaringen willen uitwisselen met andere 


ondernemers (CoP). De speerpunten in het programma liggen op de maakindustrie ge-


koppeld aan agro-groen; maakindustrie gekoppeld aan medisch/zorg en maakindustrie 


gekoppeld aan ontwikkeling van diensten. 


LimburgMakers heeft 6 subsidie-instrumenten: (1) KennisCheque: voor het inkopen van 


specifieke kennis; (2) InnovatieHaalbaarheid: voor ondersteuning bij het laten uitvoeren 


van een haalbaarheidsonderzoek; (3) InnovatieManager-subsidie: voor ondersteuning bij 


de inhuur van een innovatie manager; (4) InnovatieProject-subsidie: voor ondersteuning 


bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatie; (5) PerformanceAdvies: voor onder-


steuning bij optimalisering van bedrijfsprocessen en (6) InnovatieAssistentie: voor 


ondersteuning bij de verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieproces-


sen. Dit laatste instrument haakt perfect in op de kracht van mobiliteit. Dit is een trainings- 


en ondersteuningstraject ter waarde van maximaal 15.000 euro dat wordt uitgevoerd door 


Universiteit Maastricht of Zuyd Hogeschool. Deelnemende bedrijven krijgen individuele 


ondersteuning op locatie bij de uitvoering en realisatie van hun traject. Deze ondersteu-


ning wordt uitgevoerd door studenten die begeleid worden door de kennisinstelling. Ook 


krijgen de deelnemende bedrijven een klassikale theoretische opleiding van de betrokken 


kennisinstelling. Het gehele traject heeft een duur van 8 tot 12 weken. 


Naast de subsidie-instrumenten organiseert LimburgMakers geregeld netwerkbijeenkom-


sten en workshops. Op het moment van schrijven nemen 114 bedrijven deel aan het 


programma. 


Een evaluatie van het programma gaat nog plaatsvinden (men is nu bezig met de nulme-


ting). Reacties van bedrijven zijn echter onverdeeld positief 


(klanttevredenheidsonderzoek), hoewel niet alle bedrijven uiteindelijk iets doen met de 


kennis. Het initiatief is geen vooropgezet experiment, maar de niet geselecteerde bedrij-


ven die wel in aanmerking kwamen voor een subsidie zouden in theorie een controlegroep 


kunnen zijn. 


Bron: website LimburgMakers, contactpersoon LIOF. 


 


KIEM-VANG regeling - Nederland 
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Het ministerie van IenM heeft in 2014 het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) 


ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Eén van de doelen 


van dat programma is het verbinden van kennis en onderwijs aan circulaire economie. Via 


de KIEM-VANG-regeling wil men de kenniscirculatie tussen hogescholen, ondernemingen 


en publieke organisaties bevorderen op specifieke materiaalstromen. Het programma 


heeft als doel om ketensluiting en waardecreatie te bevorderen en zo het ontstaan van 


afvalstoffen te voorkomen, grondstoffen te besparen en hoogwaardig hergebruik te sti-


muleren. Met een aanvraag wordt een langdurig samenwerkingsverband in de vorm van 


een consortium opgezet. Dit consortium bestaat uit een lector van een hogeschool en 


minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een publieke organisatie. 


Binnen dit consortium wordt nieuwe kennis ontwikkeld voor toepassing bij bedrijven en 


voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mogelijke uitkomsten zijn: gezamenlijke project-


voorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrator, prototype(n), etc. Een 


belangrijk deel van de meerwaarde bestaat uit de personele mobiliteit die in het pro-


gramma zit ingebakken, waarbij medewerkers van een lectoraat tijdelijk bij bedrijven 


werken.  


Het programma wordt uitgezet via Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 


(Regieorgaan SIA) van NWO. Het totale subsidiebedrag is € 2.200.000,-. De maximaal 


aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,- per aanvraag. 


Bronnen: call for proposals KIEM-VANG, website rijksoverheid. 


Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 


In enige mate. De interventie is substantiëler dan een voucher en daarom ook kostbaar-


der. Dit betekent dat in een setting van een beleidsexperiment de n die gehaald kan 


worden minder hoog is (hooguit tientallen). Ook zal het moeilijk blijken om een controle-


groep te construeren. Dat kan eigenlijk alleen door bedrijven een aanvraag te laten doen 


om gebruik te mogen maken van de regeling en op voorhand te eisen dat ingelote en 


uitgelote bedrijven medewerking verlenen aan monitoring/effectmeting.  


Eventuele barrières 


• Regeling wordt misbruikt als een goedkope manier van detacheren van kennis-


werkers. 


• Regeling van het dienstverband. Pas afgestudeerden moeten een tijdelijke aan-


stelling krijgen aan bijvoorbeeld een hogeschool, wellicht zelfs in deeltijd. 


 


Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 


Indien gekozen wordt voor een beleidsexperiment met een mobiliteitscomponent dan lijkt 


het voor de hand te liggen voort te bouwen op reeds bestaande vormen zoals die met 


name door Hogescholen beproefd worden en waarbij kennisdragers uit de Hogeschool (een 


lector, een medewerker van een lectoraat of een afgestudeerde professional) voor een 


beperkte duur (6-12 maanden) voor een deel van zijn/haar tijd wordt uitgeleend aan een 


consortium van Hogeschool, MKB en eventuele andere organisaties om een transforma-


tieproces op het terrein van dienstengebaseerde BMI te bewerkstelligen. Als we de 


omvang van de interventie uit de KIEM-regelen zouden gebruiken dan zou het gaan om 


een interventie die telkens circa 20 Keuro zou vergen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bete-


kenen dat op twee plekken in Nederland geëxperimenteerd wordt met een groep van circa 


12 kennisdragerprojecten (dus circa 25 in totaal). Mogelijke aanknopingspunten zijn: 
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• Aansluiting bij activiteiten van de Design Academy die al enige ervaring heeft op-


gedaan met Design Research Associates, al dan niet als onderdeel van 


bijvoorbeeld Beagle in Brabant waar al bestaande netwerken worden gesmeed 


voor kennisuitwisseling waar ook Hogescholen intensief zijn betrokken 


• Aansluiting bij de ervaring die SIA inmiddels heeft opgebouwd met de KIEM-rege-


ling (o.a. rond circulaire economie in samenwerking met  het ministerie van IenM). 


Het lijkt ook logisch te bezien in hoeverre er aansluiting gezocht kan worden met 


zwaartepuntvorming en platformvorming zoals die mede door SIA wordt vormge-


geven. Zo kunnen op het terrein van dienstengebaseerde BMI eerst platformen 


worden gevormd waar vervolgens een mobiliteitsinitiatief aan wordt toegevoegd.  


• InnovatieAssistentieprogramma LimburgMakers. Hoewel dit programma, een on-


dersteuningstraject voor MKB ondernemingen gegeven door Universiteit 


Maastricht of Zuyd Hogeschool, niet enkel en alleen een mobiliteitsprogramma is, 


zit er wel een element personele mobiliteit in gecombineerd met het aanbrengen 


van een relatie tussen MKB en kennisinstellingen. 


Ook hier geldt dat thematische en wellicht regionale verbijzondering gewenst is en dat 


nadere uitwerking met genoemde betrokkenen wenselijk is. Vooral de link met platformen 


rond een thema zoals die door SIA mede zijn vormgegeven. Ook Smart Industry zou ty-


pisch bij uitwerking van deze beleidsoptie moeten worden betrokken.  


 


D. BMI accelerators 


Veel doorgroeiende bedrijven worden geconfronteerd met business model innovation. Ze 


zijn veelal gestart vanuit een product of technologie en moeten om door te groeien de 


niet-technologische aspecten van hun business model op orde brengen. Juist als het gaat 


om het investor ready maken van veelbelovende bedrijven is de aandacht veelal gericht 


op het op orde brengen van het business model. Ook bij deze interventie geldt dat ze moet 


worden aangepast op een technologie, domein en (vaak) regio. 


Doelstelling 


Het begeleiden en coachen van jonge bedrijven in het uitdenken van een business model 


dat past bij product. In de praktijk betekent dit het samen met partners, mentoren en 


investeerders ontwikkelen van de business case tegen een aandeel in de onderneming. In 


een accelerator kan in intensieve sessies (groepsgewijs en op individuele basis) aandacht 


worden geschonken aan zaken als verder uitwerken van service concept, aan interactie 


met cliënten, strategische allianties met co-producenten, verdienmodel, wijze waarop pro-


duct uiteindelijk wordt geproduceerd (service delivery system, organisatorische en 


technologisch) en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden.  


Legitimatie 


• Veel jongen bedrijven en organisaties zich nog onvoldoende bewust zijn van de 


noodzaak van een bredere innovatie-opvatting c.q. belang van BMI.  


• Veel bedrijven en organisaties nog onvoldoende over de juiste kennis en vaardig-


heden beschikken om BMI mogelijk te maken.  


• Markt voor BMI-advies bedient onvoldoende MKB en minder kapitaalkrachtige 


spelers. 


 


 


Toelichting/Mogelijke varianten 
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Er zijn accelerators in soorten en maten, gericht op specifieke sectoren of markten (zie 


bijvoorbeeld http://www.open-house.nl/ voor een voorbeeld in de wereld van de dienst-


verlening rond muziekfestivals, een initiatief dat al mede door het ministerie van EZ wordt 


ondersteund) en ook verschillend in intensiteit van begeleiding en de wijze waarop de 


deelnemende bedrijven betalen. Gebruikelijk is wel dat er een strenge selectie is van deel-


nemers.  


Eventuele betrokkenen 


Vraag is in hoeverre op dit punt overheidsinterventie wenselijk en nodig is. Momenteel 


schieten de diverse accelerators overal de grond uit, vaak gekoppeld aan typisch regionale 


sterkten. Er bestaan ook al formules van accelerators die relatief gemakkelijk kunnen 


worden uitgerold en die zichzelf bedruipen.  


Eventuele bestaande voorbeelden52 


Startupbootcamp 


Startupbootcamp is een internationaal netwerk van accelerators welke allen dezelfde 


werkwijze volgen. De accelerators zijn (voornamelijk) privaat gefinancierd en richten zich 


elk op een specifieke niche. Nederland kent de bootcamps HighTechXL (Eindhoven), Smart 


City & Living Space (Amsterdam) en Smart Materials (Sittard-Geleen). Elke accelerator 


bestaat uit een programma van drie tot zes maanden. In ruil voor een aandeel van 8% 


krijgen innovatieve startups toegang tot een sterk netwerk van ondernemers en inves-


teerders, €15.000 in cash, een ervaren mentor, een vestigingslocatie op een innovatieve 


campus en meer. HighTech XL, de langstlopende Startupbootcamp in Nederland, is in de-


cember 2015 uitgeroepen tot “one of five World Top High Impact Incubations 2015” door 


UBI Global.53 De accelerator heeft een jaarlijks budget tussen de €1,2 mln en €2m mln. 


WaVe-nl is een accelerator die specifiek focust op vernieuwing van transactieketens, uit-


gaande van disruptieve technologie 


Bronnen: websites Startupbootcamp, Startupbootcamp HighTechXL, Smart Materials en Smart City, 


transactieland.nl. 


Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 


Typisch wordt gewerkt met 10 bedrijven die door een intensieve periode van 3 + 3 maan-


den heen gaan. Er wordt aan de poort intensief geselecteerd wat het mogelijk maakt om 


een controlegroep te construeren. Dit vormt tegelijkertijd echter ook een significant pro-


bleem: vanwege de selectie (in plaats van willekeurige toekenning) zijn de controle- en 


experimentele groep niet aan elkaar gelijk. Een BMI-accelerator vormt alleen een zinnig 


beleidsexperiment wanneer de selectiecriteria die op voorhand gehanteerd worden niets 


te maken hebben met de verwachting dat een bedrijf innovatief gaat zijn of snel gaat 


groeien. Het experiment zou dan betrekking hebben op de vraag of BMI-gerichte accele-


rators een willekeurig bedrijf beter investor ready kunnen maken dan wanneer een bedrijf 


het zelfstandig moet redden.  


                                                


52  Andere voorbeelden zijn Open House (zie http://www.open-house.nl/) en Mµ–Eind-


hoven (zie http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-


eindhoven/). 


 en  


53 https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incu-


bators-529ae738d8c1#.nfzogsc2w 



http://www.open-house.nl/

http://www.open-house.nl/

http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-eindhoven/

http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-eindhoven/

https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incubators-529ae738d8c1%23.nfzogsc2w

https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incubators-529ae738d8c1%23.nfzogsc2w
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Eventuele barrières 


Er bestaat inmiddels een zeer groot aantal initiatieven voor incubators en accelerators en 


het is de vraag of daar middels overheidsinterventie nog een moet worden naastgezet, te 


meer daar de markt steeds vaker zelf lijkt te voorzien in initiatieven voor incubators en 


accelerators en verschillende kennisinstellingen, lokale en regionale overheden al behoor-


lijk druk zijn op dit vlak.  


Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 


Een logische eerste stap in na te gaan bij bestaande regionale ontwikkelings-maatschap-


pijen, economic boards en wellicht ook de bestaande kennisinstellingen of behoefte is aan 


extra accelerators die vooral ondersteuning bieden aan dienstengebaseerde BMI (of as-


pecten daarvan) binnen bepaalde domeinen.  


 


E. Leren van/met anderen - communities of practice 


Doelstelling 


Ondernemers/ondernemingen zijn intrinsiek geinteresseerd in en leren van ervaringen van 


andere ondernemers/ondernemingen. CoP is een verzamelnaam voor interventies waarbij 


ondernemingen met een groep peers werken aan Business Model Innovatie (of aspecten 


daarvan) en daarbij continu schakelen tussen de eigen in te brengen case, de ervaring 


van collega ondernemers/ondernemingen en professionals die methoden en kennis aan-


reiken. Eigenlijk gaat het om praktijkgericht leren met een vertaling naar de eigen 


omgeving.   


Legitimatie 


• Business model innovatie vergt een nieuwe manier van kijken en werken en nog 


niet alle bedrijven en organisaties hebben die zich eigen gemaakt. 


• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 


vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken. 


• Veel bedrijven en organisaties leren onvoldoende van BMI in andere sectoren en 


toepassingen. Het aanbrengen van cross sectorale verbindingen resulteert in ken-


nisstromen en betere kennisbenutting. 


Toelichting/mogelijke varianten 


CoP zijn er in soorten en maten. Het kan gaan om een praktijkgerichte cursus waarin 


deelnemers hun eigen case inbrengen en gedurende een cursus van enkele weken of 


maanden werken aan hun eigen case al dan niet met advisering van een professional. 


Andere varianten die wij scharen on de CoP-opties zijn de volgende 


• Post graduate course Design Driven Service Innovation van UvA/STBY (zie bij be-


staande voorbeelden) die er typisch op is gericht professionals van ondernemingen 


uit verschillende sectoren – met inbreng van eigen cases en in een peergroup – te 


confronteren met inzichten uit service design om beter de switch naar diensten-


gebaseerde BMI te maken.  


• Parenting/coaching een vorm van kennisuitwisseling tussen peers waarbij ervaren 


bedrijven/ondernemers die minder ervaren bedrijven/ondernemers onder hun 


hoede nemen. Dit raakt aan business angel schemes (hoewel die vaak meer fi-


nancieel zijn ingegeven). Dit zijn typisch initiatieven die op regionale schaal vorm 


zouden moeten krijgen. 
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• Nadrukkelijker ondernemingen uit ongerelateerde sectoren bij elkaar zetten en 


van elkaar laten leren bijvoorbeeld in de vorm van “professionale stages”. Dat zal 


in de eerste plaats een aantal interactieve werksessies vergen, maar zou ook door 


kunnen groeien naar het uitlenen of uitwisselen van professionals tussen bedrijven 


(feitelijk gaat het dan om cross-sectorale leerprocessen). De interventie zou kun-


nen bestaan uit het mogelijk maken van deze uitwisseling en eventueel een 


projectgebonden subsidie om bij een niet-gelijkwaardige ruil de uitwisseling mo-


gelijk te maken. Een andere vorm zou ook kunnen zijn een “professionele stage” 


van beperkte duur (enkele weken tot enkele maanden). 


• Het faciliteren van een Service Alliance die typisch gericht is op transformatie en 


nieuwe dienstengebaseerde business models (vgl. Cambridge Service Alliance, zie 


hieronder). Het gaat hier om een pakket van diensten varierend van awareness 


bijeenkomsten, actieonderzoek, advisering en CoP-achtige elementen. 


• Het nadrukkelijk faciliteren van clustervorming bijvoorbeeld door partijen die sa-


menwerken rond een dienstengebaseerd BMI thema (MKB dat big data diensten 


aanbiedt, 3Dprinting of IoT toepassingen) bij elkaar te brengen en te ondersteu-


nen middels bijvoorbeeld een clustermanager. Dit is een tamelijk vergaande en 


wellicht ook wel te dure vorm van hands on interventie die voorheen werd gedaan 


door bijvoorbeeld Syntens. In Denemarken is het op nationale schaal opererende 


Service Cluster Denmark wellicht een inspirerend voorbeeld, hoewel hierachter 


ook weer een hele mix van activiteiten schuilgaat (zie onderstaand). 


• Mogelijkheid voor creëren van een CoP: platformen van hogescholen (samen ma-


ken met SIA) op deelaspecten van dienstengebaseerde business models.  


Te overwegen is dit deels in een digitale vorm te gieten om het tijdsbeslag van de 


deelnemers te beperken (en de interventie makkelijker schaalbaar te maken, KvK 


werkt bijvoorbeeld met Google Hangout als digitale ontmoetingsplaats, dat zou een 


element van een CoP kunnen zijn). Echter, als je wil dat ondernemers/ondernemingen 


echt ervaringen uitwisselen dan is vertrouwen en face-to-face ontmoetingen op enig 


moment volgens ons onontbeerlijk. 


Eventuele betrokkenen 


Het merendeel van de stakeholders die we hebben gesproken geven aan dat zij een be-


hoefte zien aan CoP-achtige interventies (hoewel er soms twijfel is over de benaming en 


de vorm die het moet krijgen). SSF en LIOF en ook UvA en STBY en KvK hebben ervaring 


met het vormgeven van dergelijke initiatieven. Wel blijkt het soms moeilijk om voldoende 


deelnemers te rekruteren, simpelweg omdat de awareness met betrekking tot (aspecten 


van) dienstengebaseerde BMI nog onvoldoende is ontwikkeld. Dit vraagt om een interven-


tie waar het awareness-programma uit paragraaf 4.1 (en dus de gerelateerde 


betrokkenen) deel van uitmaakt. Ook SmartIndustry zou – al dan iet gekoppeld aan haar 


FieldLabs – aan een aantal CoP mede vorm kunnen geven. 


Eventuele bestaande voorbeelden 


Design Factory Aalto – Finland 


Type: Community of Practice (Collectief en actief/halen, zie paragraaf 4.1) 


De Design Factory Aalto is een instituut en gemeenschap binnen de in 2010 opgerichte 


Aalto University waarin interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers, studenten 


en bedrijven op het gebied van design centraal staat. De universiteit is ontstaan door een 


samenvoeging van de business school, art college en technische universiteit van Helsinki 


en profileert zich als een geïntegreerde broedplaats voor innovatie. De Design Factory 
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vormt hierin een multidisciplinair centrum voor kennisdeling en ontwikkeling. De Design 


Factory is het resultaat van een eerder onderzoeksproject naar de ideale (fysieke) om-


standigheden voor samenwerkingen binnen (product)design. Met de Factory hoopt Aalto 


University haar profiel gericht op innovatie te versterken en internationale allure te geven.  


Naast de focus op community building en co-creatie omvat de Design Factory onderwijs 


en onderzoek, vergelijkbaar met andere universitaire instituten. Onderwijs omvat de 


hoofdmoot van haar activiteiten. Het instituut onderscheidt zich hierbij van andere uni-


versitaire instituten door de sterke focus op samenwerking met het bedrijfsleven binnen 


de verschillende design vakken die binnen het instituut gefaciliteerd worden. Jaarlijks zijn 


er circa 30 gesponsorde leerprojecten, samen goed voor €0,6-1 miljoen aan externe fi-


nanciering voor de projecten en het ontwikkelingen van prototypes. 


Samenwerkingspartners zijn middelgrote en grote bedrijven die met de Design Factory 


onconventionele ideeën op een laagdrempelige en goedkope manier willen testen. Behalve 


studentenprojecten worden hiertoe workshops, evenementen en prototype-activiteiten 


opgezet. Daarnaast zijn verschillende startups actief binnen de gemeenschap. 


De Aalto Design Factory is verantwoordelijk voor 40 vakken. In 2015 participeerden hier 


1200 studenten in. Daarnaast omvat de community 20 onderzoekers, 35 docenten en 


negen startups. In 2015 is er met 30 nieuwe industriële partners samengewerkt. Ook is 


de Design Factory lid van een internationaal netwerk van Design Factories. Drie jaar na 


de oprichting heeft er een interne review plaats gehad binnen het instituut. De fysieke 


nabijheid, gelijkgestemdheid en diversiteit worden geroemd voor de stimulering van in-


teractie tussen de verschillende type deelnemers. Ook de informele sfeer, geringe 


bureaucreatie en de flexibiliteit zou hier aan bij dragen. 


Bronnen: website Aalto Design Factory, jaarverslag 2015. 


 


Design PLUS programme for growth - Denemarken 


Het PLUS programme is een 3-jarig partnership programma voor bedrijven en designers 


die samenwerken om innovatie-uitdagingen op te lossen. Het programma gaat in 2016 


van start met een totaal budget van 1,1 miljoen euro gefinancierd door The Market Deve-


lopment Fund. Het Danish Design Centre (DDC) is projectleider namens een consortium 


van 4 actoren: The Confederation of Danish Industry, Designdenmark, Danish Technical 


University en DDC. 


Het doel van het PLUS programme is om bij te dragen aan de concurrentiepositie, groei 


en werkgelegenheid van deelnemende bedrijven. De samenwerking tussen bedrijven en 


designers moet ervoor zorgen dat de competenties uit de designwereld in de industrie 


landen om zo bepaalde innovatie uitdagingen aan te gaan. Daarnaast biedt het designers 


en designbedrijven de kans om hun positie binnen de markt te versterken. 


Het programma is gebaseerd op het groeiplan van de Deense overheid en steunt op het 


werk van het DDC. De doelgroep bestaat uit grote, private bedrijven (vooral industriële 


bedrijven, maar ook uit de dienstensector, e.g. banken) en toonaangevende designbu-


reaus en nieuwe innovatie-actoren (design gedreven start-ups met sterke technologie 


component). Activiteiten betreffen workshops, veldwerk, seminars, ontwikkelen en testen 


van prototypes, ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen, etc. Het programma 


bevindt zich nog in een pilotfase, dus over de uitkomsten is nog weinig te zeggen. Ver-


moedelijk draagt het programma bij aan nieuwe business modellen, nieuwe producten of 


diensten en nieuwe samenwerkingsvormen tussen grote bedrijven, designbedrijven en 
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start-ups. Momenteel wordt gewerkt aan de evaluatie van de eerste pilotfase van het 


programma. 


Bronnen: website DDC, contactpersoon DDC. 


 


Cambridge Service Alliance 


De Cambridge Service Alliance (CSA) is een consortium tussen enkele multinationals en 


de Universiteit van Cambridge gericht op diensteninnovatie. De Alliance voert onderzoek 


uit, ontwikkelt tools en technieken die toepasbaar zijn binnen bedrijven, brengt een net-


werk bij elkaar van academici en ondernemers voor het delen van ervaringen en kennis, 


en geeft vorm aan verschillende trainingen, cursussen en adviestrajecten op het gebied 


van diensteninnovatie en in het bijzonder servitisation. Ook communicatie naar de buiten-


wereld vindt plaats, in de vorm van seminars, studies, nieuwsbrieven, presentaties en 


podcasts. De nadruk ligt op cross-sectorale samenwerking, om samen diensteninnovatie 


naar een hoger plan te trekken. Voor haar onderzoek heeft CSA naast medewerkers van 


de Universiteit van Cambridge een internationaal netwerk van onderzoekers opgezet. 


De deelnemende partners (BAE Systems, IBM, Caterpillar, Pearson en Zoetis) financieren 


de activiteiten van de CSA. Daarnaast delen ze expertise en werkt men actief met de 


Universiteit van Cambridge samen om de inzichten uit onderzoek toe te passen op hun 


eigen organisaties. De trainingen en adviestrajecten zijn toegankelijk voor externe bedrij-


ven, die daarmee tot het netwerk van CSA toetreden. De organisatie zelf bestaat 


momenteel uit 23 werknemers. 


 


Service Cluster - Denemarken 


Type: service cluster (collectief en op de grens van actief/passief) 


Het Service Cluster (opgezet in 2011) is een Deens netwerk van bedrijven en onderzoekers 


gericht op het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe diensten. Via 


diverse netwerkevents, workshops, etc. krijgen bedrijven toegang tot de nieuwste weten-


schappelijke resultaten op het gebied van diensteninnovatie. Het doel van het cluster is 


bij te dragen aan de groei, innovatie en concurrentiepositie van dienstenintensieve bedrij-


ven in Denemarken. Daarnaast beoogt het cluster een expertisecentrum op het gebied 


van diensteninnovatie te zijn. 


In termen van beleidsprioriteiten draagt het Service Cluster bij aan het bevorderen van 


een innovatiecultuur en het stimuleren van valorisatie. Het instrument is direct gericht op 


diensteninnovatie en poogt de vraag naar innovatie te vergroten. Betrokkenen zien een 


toenemende interesse van bedrijven die, als onderdeel van hun ‘green transition strategy’, 


het belang van diensteninnovatie erkennen. Het Deense clusterbeleid bestaat al een lange 


tijd en hier wordt nog steeds flink op ingezet. 


Van de 18 projecten van het Service Cluster zijn er 2 gericht op diensteninnovatie: (1) 


green transition door sharing economy en sustainable business modellen en (2) procesin-


novatie en ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in offshore wind logistieke diensten. 


Het cluster heeft inmiddels 1100 leden en heeft een Bronze Label ontvangen van het Eu-


ropean Cluster Excellence Initiative (ECEI). 


Bronnen: Website Service Cluster, contactpersoon Service Cluster.  


Design Driven Business Innovation Course 
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In samenwerking met STBY biedt het Amsterdam Centre for Service Innovation (onderdeel 


van de Amsterdam Business School) een post-graduate cursus aan over service- en design 


innovatie. De cursus bestaat uit acht sessies. Naast (theoretische) inzichten op het gebied 


van service-innovatie bieden de sessies cases, interactieve workshops en groepsprojecten 


over concrete tools en toepassingen waarin deelnemers worden verwacht hun eigen erva-


ringen en inzichten te delen met anderen. Daarnaast werkt iedere deelnemer aan een 


individueel project welke toegespitst is op de eigen organisatie. Aan het eind van de cursus 


resulteert dit in een concreet business model en een roadmap. Naast het op doen en 


toepassen van kennis ligt de nadruk op kennisdeling en netwerkvorming. De doelgroep 


bestaat uit professionals die expertise en vaardigheden willen ontwikkelen en toepassen 


op het gebied van design-driven innovatie.  


Bronnen: website Business School Amsterdam en AMSI, contactpersonen AMSI en STBY.  


Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 


In enige mate. Het aantal deelnemers kan ook in een experimentele setting enige tiental-


len bedragen (bedrijven en/of personen). Vraag is wel of de interventie substantieel is om 


te mogen verwachten dat bijvoorbeeld binnen een jaar een daadwerkelijke gedragsveran-


dering teweeg wordt gebracht. Dit betekent dat de effectiviteit van een dergelijk 


beleidsexperiment door wat “zachtere” indicatoren gemeten zal moeten worden.  


Eventuele barrieres 


• Grootste gevaar van CoP achtige initiatieven is dat een mechanisme voor netwerk-


bijeenkomsten worden (plaatje-praatje) zonder daadwerkelijk actie bij de 


deelnemers 


• Tijdsbeslag van CoP moeten overzichtelijk zijn. Vooral MKB kan maar beperkt 


tijdsinvesteringen doen. 


• CoP moeten niet te theoretisch worden aangevlogen. 


• CoP die uitgaan van individuele sectoren werken niet omdat ondernemingen geen 


geheimen delen met directe concurrenten. Cross-sector moet derhalve het uit-


gangspunt zijn. 


 


Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 


• Het versneld in de markt zetten van de inmiddels door UvA/STBY ontwikkelde Post 


graduate course Design Driven Service Innovation (zie boven). Een dergelijk 


course zou bijvoorbeeld in twee varianten gedraaid worden (2 x 25 deelnemers) 


en na 6 maanden en een jaar geëvalueerd kunnen worden.  


• Het met behulp van een uitzender of detacheerder vormgeven van professionele 


stages. Dit zou eventueel vorm kunnen krijgen in de vorm van een pool van pro-


fessionals met specifieke vaardigheden die solliciteren om in aanmerking te komen 


voor een dergelijke regeling en een uitzender/detacheerder die zorg draagt voor 


de feitelijke uitvoering. Deze optie is nog niet verkend. 


• Het vormgeven van een Nederlands equivalent van de Cambridge Service Alliance 


(zie boven). Vraag is wel of dat binnen 1 jaar al kan leiden tot een experiment 


met een meetbare impact. Alternatief zou zijn om een deelproject binnen een 


reeds bestaand initiatief als de Service Science Factory van de Universiteit Maas-


tricht of het Amsterdam Centre for Service Innovation van UvA en VU vorm te 


geven. 


• Het met SIA uitbouwen van een aantal zwaartepunten in Nederland van Hoge-


scholen, ondernemingen en eventuele andere organisaties op enkele deelthema 
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van dienstengebaseerde BMI. Een dergelijk zwaartepunt zou een goede landings-


plaats kunnen zijn voor het creëren van CoP. De stichting Transactieland.nl en het 


daaraan gelieerde Research Institute for Trade & Transactionmanagement (VU) 


kunnen hierop aansluiten. 


• Het met SmartIndustry gericht starten van een aantal CoPs. 


 


Ook hier geldt dat thematische en wellicht regionale verbijzondering gewenst is en dat 


nadere uitwerking met genoemde betrokkenen wenselijk is.  
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Bijlage 5: Regeling SDV zoals gepu-


bliceerd in de Staatscourant 


Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html  


  



https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html





Dialogic innovatie ● interactie 92 
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Bijlage 6: Vragenlijst 0-meting54 


De enquête die nu volgt is onderdeel van een beleidsexperiment met het oog op betere 


beleidsontwikkeling. In verband met het onderzoek dat daarvoor nodig is willen we u vragen 


of u bereid bent aan te geven namens welk bedrijf u deelneemt. 


 Persoonsgegevens 


Naam _____ 


Bedrijfsnaam _____ 


Adres (straatnaam) _____ 


Postcode _____ 


Huisnummer _____ 


Plaats _____ 


Emailadres _____ 


 


Indien u prijs stelt op inzage in de onderzoeksresultaten en de mogelijkheid uw eigen bedrijf 


te vergelijken met relevante groepen bedrijven (de benchmark), dan zullen daar deze con-


tactgegevens voor gebruikt worden. Heeft u belangstelling voor de benchmark? 


• Ja 


• Nee 


______________________________ 


Type onderneming 


Namens wat voor type bedrijfsvestiging vult u deze vragenlijst in? 


(Kruis slechts één optie aan) 


• Het hoofdkantoor van een onderneming/groep met ook buitenlandse vestigingen 


• Een dochter/divisie van een buitenlandse onderneming/groep 


• Het hoofdkantoor van een onderneming/groep met alleen binnenlandse vestigingen 


• Een dochter/divisie van een onderneming/groep met alleen binnenlandse vestigin-


gen 


• Een zelfstandige onderneming 


Omvang onderneming 


 


Hoeveel personen werken er in uw bedrijfsvestiging (fte’s)?  


__________ 


 


                                                


54 Papieren versie van een overzichtelijker online survey tool 
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_____________________________ 


Type bedrijfsactiviteiten 


Geeft u a.u.b. in onderstaand dropdown-menu aan onder welke sector uw bedrijfsvestiging 


valt. Valt u onder geen van de genoemde sectoren, gelieve dat in de volgende vraag aan te 


geven. q1 


• Vervaardiging van voedingsmiddelen 


• Vervaardiging van dranken 


• Vervaardiging van tabaksproducten 


• Vervaardiging van textiel 


• Vervaardiging van kleding 


• Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 


• Primaire bewerking van hout en vervaardiging van houtartikelen 


• Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 


• Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 


• Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 


• Vervaardiging van chemische producten 


• Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 


• Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 


• Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 


• Vervaardiging van metalen in primaire vorm 


• Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 


• Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 


• Vervaardiging van elektrische apparatuur 


• Vervaardiging van overige machines en apparaten 


• Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 


• Vervaardiging van overige transportmiddelen 


• Vervaardiging van meubels 


• Vervaardiging van overige goederen 


• Reparatie en installatie van machines en apparaten 


 


• Mijn bedrijfsvestiging valt onder een andere sector, namelijk.. 


__________ 


 


______________________________ 


Is uw bedrijfsvestiging gelet op uw hoofdproduct(groep) leverancier van eindfabricaten of 


een toeleverancier van onderdelen/materialen of bewerkingen? (Kruis slechts één optie aan) 


 


• Producent van eindfabricaten voor consumenten 


• Producent van eindfabricaten voor bedrijven 


• Toeleverancier van systemen/installaties 


• Toeleverancier van halffabricaten/onderdelen 


• Aanbieder van bewerkingen (draaien, coaten, lassen, vermalen, e.a.) 
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Concurrentiepositie 


Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor de concurrentiepositie van uw bedrijfsvesti-


ging? 


Geeft u a.u.b. met een score van 1 tot 6 de rangorde aan, met 1 voor de factor die het 


meest belangrijk is. 


 Rangorde 


Productprijs _____ 


Productkwaliteit _____ 


Innovatieve producten _____ 


Aanpassing producten aan klantenwensen _____ 


Tijdige levering/korte levertijden _____ 


Dienstverlening en service _____ 


 


Innovatieprioriteit (innovatietype) 


Vernieuwing binnen uw organisatie kan betrekking hebben op verschillende innovatietypen. 


Wat is voor uw bedrijfsvestiging het belangrijkste type?  


Geeft u a.u.b. met een score van 1 tot 5 de rangorde aan, met 1 voor het type dat het 


meeste prioriteit heeft.  


 Rangorde 


Ontwikkeling van nieuwe producten _____ 


Technische vernieuwing in het productieproces _____ 


Toevoegen van diensten aan producten _____ 


Transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan _____ 


Organisatievernieuwing _____ 


 


Gerealiseerde innovatie 


Heeft uw bedrijfsvestiging het afgelopen half jaar aan innovatie gedaan? 


Zo ja, wat voor type innovatie betreft dit? Meerdere antwoorden mogelijk. 


• Nee 


• Ja, namelijk ontwikkeling van nieuwe producten 


• Ja, namelijk technische vernieuwing in het productieproces 


• Ja, namelijk toevoegen van diensten aan producten 


• Ja, namelijk transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan 


• Ja, namelijk organisatievernieuwing 
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Innovatievermogen 


Hoe tevreden bent u met het vermogen van uw organisatie om diensten te ontwikkelen? 


• Zeer ontevreden 


• Ontevreden 


• Niet ontevreden / Niet tevreden 


• Redelijk tevreden 


• Zeer tevreden 


• Weet niet 


______________________________ 


ICT en dienstverlening 


Welke van de volgende digitale technologieën en toepassingen worden door uw bedrijfsves-


tiging gebruikt om diensten aan te bieden? 


Als u de technologieën en toepassingen nog niet gebruikt, bent u dan van plan dat in 2018 


wel te doen? 


 Ja Nee Nee, maar wel ge-


pland voor 2018 


Gebruik van internet ter ondersteuning van diensten (e.g. 


voor online training, documentatie, probleemidentifica-


tie). 


 


 


 


 


 


 


Mobiele apparaten voor service-medewerkers op klantlo-


caties (e.g. digitale camera’s, smartphones, tablets). 


 


 


 


 


 


 


Sensoren of controle-elementen voor machines of compo-


nenten gebruikt voor teleservice-toepassingen. 


 


 


 


 


 


 


Virtual-reality- of augmented-reality-toepassingen t.b.v. 


diensten. 
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Gebruikt u digitale informatie verkregen via dienstverlening voor de verdere ontwikkeling of 


aanpassing van uw producten, diensten, of processen? Meerdere antwoorden mogelijk. 


• Nee 


• Ja, ter verbetering van eigen producten 


• Ja, ter ontwikkeling van nieuwe diensten 


• Ja, ter verbetering van eigen businessprocessen 


 


Informatiebronnen 


Welke van de onderstaande informatiebronnen zijn relevant voor uw innovatieactiviteiten?  


Maakt u a.u.b. onderscheid naar bronnen die input leveren voor innovatie in het algemeen, 


en bronnen die specifiek input leveren voor service design / business model innovation.   


 Input voor innovatie 


in het algemeen 


Input voor service design / 


business model innovatie 


Interne partners (andere unit of on-


derdeel van het bedrijf) 


•  


 


•  


 


Leveranciers (bijv. van apparatuur, 


materialen, componenten of sof-


ware) 


•  


 


•  


 


Bedrijven die onze diensten afne-


men 


•  


 


•  


 


Consumenten (particulieren) •  


 


•  


 


Concurrenten of andere bedrijven 


in onze bedrijfstak 


•  


 


•  


 


Consultants en externe adviseurs •  


 


•  


 


Bedrijven uit de creatieve industrie •  


 


•  


 


Commerciële laboratoria of particu-


liere R&D-instituten 


•  


 


•  


 


Universiteiten of andere instellingen 


voor hoger onderwijs 


•  


 


•  


 


Overheids- of openbare onder-


zoeksinstellingen (bijv.: TNO, ECN, 


RIVM) 


•  


 


•  
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Product-gerelateerde diensten 


Welke van de volgende productgerelateerde diensten biedt u uw klanten aan? Als u de dien-


sten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen?  


 Ja Nee Nee, wel gepland 


voor 2018 


Installatie, inbedrijfstelling  


 


 


 


 


 


Onderhoud en reparatie  


 


 


 


 


 


Training  


 


 


 


 


 


Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, 


O&O voor klanten) 


 


 


 


 


 


 


Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing)  


 


 


 


 


 


Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hot-


line, website) 


 


 


 


 


 


 


Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of 


software-uitbreidingen) 


 


 


 


 


 


 


End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, 


terugname) 


 


 


 


 


 


 


Financiering  


 


 


 


 


 


 


Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten productgerelateerde diensten momenteel 


af van uw bedrijfsvestiging?  


 0%-


25% 


26%-


50% 


51%-


75% 


76%-


100% 


Installatie, inbedrijfstelling1)  


 


 


 


 


 


 


 


Onderhoud en reparatie2)  


 


 


 


 


 


 


 


Training3)     
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Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simu-


laties, O&O voor klanten)4) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpas-


sing)5) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Klantondersteuning op afstand (helpdesk, ser-


vice hotline, website)6) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaarde-


ring of software-uitbreidingen)7) 


 


 


 


 


 


 


 


 


End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, op-


heffen, terugname)8) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Financiering9)  


 


 


 


 


 


 


 


 


Geavanceerde diensten 


 


Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten aan? 


Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan van plan dat in 2018 wel te doen? 


  


 Ja Nee Nee, wel ge-


pland voor 


2018 


Verhuur van producten, machines of uitrustingen  


 


 


 


 


 


Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van 


uw producten 


 


 


 


 


 


 


Het bedienen van eigen verkochte producten voor en/of bij de 


klant 


 


 


 


 


 


 


Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de 


klant, om beschikbaarheid en kosten te beheersen 


 


 


 


 


 


 


Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprij-


zing (i.e. afhankelijk van gebruik, beschikbaarheid of 


gerealiseerd resultaat voor de klant) 
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______________________________ 


Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten geavanceerde diensten momenteel af van 


uw bedrijfsvestiging? 


  


 0%-


25% 


26%-


50% 


51%-


75% 


76%-


100% 


Verhuur van producten, machines of uitrustingen10)  


 


 


 


 


 


 


 


Full-service contracten vooral gericht op het onder-


houd van uw producten11) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het bedienen van eigen verkochte producten voor 


en/of bij de klant12) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het overnemen van management- of onderhoudsta-


ken bij de klant, om beschikbaarheid en kosten te 


beheersen13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-geba-


seerde beprijzing (i.e. afhankelijk van gebruik, 


beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de 


klant)14) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De volgende vragen hebben betrekking op het geheel van diensten dat uw bedrijfsvestiging 


aanbiedt. 


 


Relatie goederen - diensten 


Hoe verhouden uw diensten zich tot uw goederen? 


Geeft u aan welk antwoord het beste past. 


• Ter versterking van ons bestaande productaanbod 


• Genereren van aanvullende inkomsten 


• Transitie naar een andere (vervangende) manier van inkomsten genereren 
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Omzetaandeel 


Wat is naar uw inschatting het totale aandeel dat diensten hebben in de omzet van uw 


bedrijfsvestiging van 2016? 


 0% 1-


10% 


11-


20% 


21-


30% 


31-


40% 


41-


50% 


51-


60% 


61-


70% 


71-


80% 


81-


90% 


91-


100% 


Omzet-


aandeel 


van dien-


sten die u 


in 2016 


direct, 


d.w.z. 


apart, in 


rekening 


heeft ge-


bracht 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Omzet-


aandeel 


van dien-


sten die u 


in 2016 


indirect in 


rekening 


heeft ge-


bracht 


(via de 


product-


prijs) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


______________________________ 


Bent u voornemens om een aanvraag in te dienen voor deelname aan één van de master-


classes?  


 


• Ja 


• Nee 


• Weet ik nog niet 


  
 


Kunt u toelichten waarom u geen aanvraag in gaat dienen?  


__________ 


 


Dit is het einde van enquête. Hartelijk dank voor het invullen. 
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Bijlage 7: Vragenlijst 1-meting55 


 


Hoofdsectie 


 


Geachte heer, mevrouw, 


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoeks- en adviesbureau 


Dialogic gevraagd om de monitoring en evaluatie van de regeling Service Design Voucher uit 


te voeren. U ontvangt dit bericht omdat we u namens het ministerie willen uitnodigen een 


enquête in te vullen. 


Van maart tot april 2017 hadden mkb-bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie de gele-


genheid een Service Design Voucher aan te vragen. Met die voucher konden ze vervolgens 


bij een kennisinstelling of creatief adviesbureau advies inwinnen over het ontwikkelen van 


een innovatief, diensten-gebaseerd businessmodel. Nu de vouchertrajecten zijn afgerond wil 


het Ministerie van EZK graag weten hoe de experimentele interventie heeft uitgepakt. 


 


Een belangrijk onderdeel van de monitoring en evaluatie is een online enquête onder orga-


nisaties die eerder al de zogenaamde ‘0-meting’ hebben ingevuld. Wij nodigen u hierbij uit 


om de volgende enquête in te vullen. Dit duurt hoogstens tien minuten. De resultaten 


worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 


Bij vragen kunt u contact opnemen met Nick Jelicic (Jelicic@dialogic.nl) 


Klik op 'volgende' om te starten met de vragenlijst.  


 


  


                                                


55 Papieren versie van een overzichtelijker online survey tool 



mailto:Jelicic@dialogic.nl
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Bedrijfsnaam:  


__________ 


 


Omvang onderneming  


Hoeveel personen werken er in uw bedrijfsvestiging (fte's)? 


 


__________ 


 


Heeft u een aanvraag ingediend voor een Service Design Voucher ? aanvraag_SDV 


Dit was mogelijk in de periode maart-april 2017 


• Ja 


• Nee 


Waarom heeft u geen aanvraag voor een Service Design Voucher ingediend?  


U kunt meerdere antwoorden selecteren 


• Onze organisatie behoort niet tot de doelgroep (MBK uit de maakindustrie) 


• De omvang van de voucher was te klein om nieuwe vormen van diensteninnovaties 


te realiseren 


• Mijn bedrijf wist niet waar ze de voucher voor in zou kunnen zetten 


• Mijn bedrijf had moeite een geschikt adviesbureau/kennisinstelling te vinden waar 


het de SDV zou kunnen inwisselen 


• Mijn bedrijf kon geen goede kennisvraag formuleren 


• Mijn bedrijf heeft geen tijd gehad/is vergeten een aanvraag in te dienen 


• Mijn bedrijf vond de moeite van het aanvragen niet opwegen tegen de mogelijke 


opbrengsten 


• Anders, namelijk_____ 


 


Wie heeft voor uw aanvraag de kennisvraag geformuleerd?  


• Onze organisatie zelf 


• De intermediair die ons geholpen heeft bij de aanvraag 


• De kennisvraag is in samenwerking tot stand gekomen met de kennisinstelling/ad-


viesbureau 


• Anders, namelijk_____ 


Is uw aanvraag voor een service design voucher gehonoreerd of afgewezen?  


• Gehonoreerd 


• Afgewezen 
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Heeft u uiteindelijk ook gebruik gemaakt van de Service Design Voucher? 


• Ja 


• Nee 


 


Heeft uw organisatie het afgelopen jaar (zonder voucher) een kennisinstelling / adviesbureau 


ingeschakeld om meer te weten te komen over dienstverlening, service design of business 


model innovatie?  


• Ja 


• Nee, en we zijn het ook niet van plan 


• Nee, maar we zijn wel van plan dit het komende jaar nog te doen 


 


Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de Service Design Voucher?  


• We waren te laat met het indienen van een offerte  met de kennisinstelling/advies-


bureau 


• Onze interesse in de Service Design Voucher was verdwenen 


• Anders, namelijk..._____ 


______________________________ 
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Klantvriendelijkheid 


 


We beginnen met enkele vragen over uw ervaringen met het aanvragen van de Service 


Design Voucher. 


Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen  


 Hele-


maal 


oneens 


On-


eens 


Neu-


traal 


Eens Hele-


maal 


eens 


Onbe-


kend 


Het is duidelijk wat de criteria waren 


voor toekenning van een Service De-


sign Voucher 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het is duidelijk dat er een kennis-


vraag in samenwerking met de 


kennisinstelling/adviesbureau gefor-


muleerd dient te worden. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het is duidelijk wat een correct ge-


formuleerde kennisvraag inhoudt. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het is duidelijk aan welke eisen onze 


organisatie moet voldoen om in aan-


merking te komen voor de Service 


Design Voucher 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het is duidelijk dat alleen MKB-maak-


bedrijven in aanmerking komen voor 


de regeling 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het is duidelijk welke stappen moe-


ten worden doorlopen om deel te 


nemen aan de Service Design Vou-


cher 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Over het algemeen hebben wij vol-


doende informatie ontvangen 


omtrent de uitvoer van de Service 


Design Voucher 
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Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen  


 Hele-


maal 


oneens 


On-


eens 


Neu-


traal 


Eens Hele-


maal 


eens 


Onbe-


kend 


Onze organisatie werd tijdig geïnfor-


meerd over een eventuele 


toekenning of afwijzing van de Ser-


vice Design Voucher 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het tijdsbestek dat wordt gehan-


teerd voor het inzetten van de 


Service Design Voucher is accepta-


bel 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zou u de Service Design Voucher aan andere bedrijven aanbevelen?  


• Ja 


• Nee 


 


Waarom wel?  


__________ 


 


Waarom niet?  


__________ 


 


Heeft u nog verbeterpunten voor de Service Design Voucher-regeling?  


__________ 


 


Ik heb geen verbeterpunten 


______________________________ 


 


Ervaringen met kennisinstelling 


Wanneer heeft u het traject met de kennisinstelling/adviesbureau doorlopen? Kennisinstel-


ling_datum 


DD-MM-YYYY 


 


__________ 
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Hoe heeft u het traject met de kennisinstelling/adviesbureau ervaren? kennisinstelling_er-


varing 


Selecteer het best passende antwoord 


• Negatief 


• Overwegend Negatief 


• Neutraal 


• Overwegend Positief 


• Positief 


Zou u een traject op het gebied van service design/business model innovation met een ken-


nisinstelling/adviesbureau nogmaals doorlopen?  


Bijvoorbeeld om de dienstverlening binnen uw organisatie te verbeteren 


• Ja, ook zonder voucher 


• Ja, maar alleen met voucher 


• Nee, ook niet zonder voucher 


• Nee, zelfs niet met voucher 


Onderwerp SDV-traject 


 


Op welk aspect van service design / diensteninnovatie had uw vouchertraject vooral be-


trekking?  


Selecteer het best passende antwoord 


• Strategische kwesties m.b.t. het belang van diensten(innovatie) 


• Het bedenken van nieuwe businessmodellen gebaseerd op diensten 


• Organisationele vraagstukken m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe diensten 


• Het ontwerpen van een concrete nieuwe dienst 


• Het implementeren en aanbieden van een concrete nieuwe dienst 


Type innovatie SDV-traject 


Het vouchertraject kan betrekking hebben op het uitwerken van verschillende soorten dien-


sten. Welke van de volgende diensten zijn in het traject aan de orde gekomen?  


U kunt meerdere antwoorden selecteren 


• Installatie, inbedrijfstelling 


• Onderhoud en reparatie 


• Training 


• Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, O&O voor klanten) 


• Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing) 


• Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hotline, website) 


• Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of software-uitbreidingen) 


• End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, terugname) 


• Financiering 


• Verhuur van producten, machines of uitrustingen 


• Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van uw producten 


• Het bedienen van eigen verkochte producten voor en/of bij de klant 


• Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de klant, om beschikbaar-


heid en kosten te beheersen 


• Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprijzing (i.e. afhankelijk 


van gebruik, beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de klant) 
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Concurrentiepositie 


 


Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor de concurrentiepositie van uw bedrijfsvesti-


ging?  


Sleep de items in de gewenste volgorde van prioriteit. Score 1 (bovenaan) heeft de hoogste 


prioriteit, score 6 (onderaan) de laagste prioriteit. 


 


Productprijs _____ 


Productkwaliteit _____ 


Innovatieve producten _____ 


Aanpassing producten aan klantenwensen _____ 


Tijdige levering/korte levertijden _____ 


Dienstverlening en service _____ 


 


Relatie goederen - diensten 


 


Hoe verhouden uw diensten zich tot uw goederen? 


Geeft u aan welk antwoord het beste past. 


• Ter versterking van ons bestaande productaanbod 


• Genereren van aanvullende inkomsten 


• Transitie naar een andere (vervangende) manier van inkomsten genereren 


 


Innovatieprioriteit (innovatietype) 


 


Vernieuwing binnen uw organisatie kan betrekking hebben op verschillende innovatietypen. 


Wat is voor uw bedrijfsvestiging het belangrijkste type?  


Sleep de items in de gewenste volgorde van prioriteit. Score 1 (bovenaan) heeft de hoogste 


prioriteit, score 5 (onderaan) de laagste prioriteit.  


 


Ontwikkeling van nieuwe producten _____ 


Technische vernieuwing in het productieproces _____ 


Toevoegen van diensten aan producten _____ 


Transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan _____ 


Organisatievernieuwing _____ 


 


______________________________ 
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Vaardigheden 


Heeft uw bedrijfsvestiging het afgelopen half jaar aan innovatie gedaan? 


Zo ja, wat voor type innovatie betreft dit?   


U kunt meerdere antwoorden selecteren 


• Nee 


• Ja, namelijk ontwikkeling van nieuwe producten 


• Ja, namelijk technische vernieuwing in het productieproces 


• Ja, namelijk toevoegen van diensten aan producten 


• Ja, namelijk transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan 


• Ja, namelijk organisatievernieuwing 


Deze vraag gaat over innovatieprojecten gericht op diensten / service design. Kunt u aan-


geven of de aandacht voor dergelijke projecten op onderstaande aspecten in het afgelopen 


half jaar is afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen?  


 Sterk af-


genome


n 


Enigszins 


afgeno-


men 


Gelijk 


geble-


ven 


Enigszins 


toegeno-


men 


Sterk 


toegeno-


men 


Omvang van investeringen 


(in tijd, personeel of financi-


ele middelen) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het aantal projecten met 


aandacht voor diensteninno-


vatie 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Risico’s die geassocieerd zijn 


met diensteninnovatieproject 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Doorlooptijd van het 


diensteninnovatieproject 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Continuïteit van dienstenin-


novatieprojecten 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Samenwerking met derden 


binnen diensteninnovatiepro-


jecten 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Innovatievermogen 


Hoe tevreden bent u met het vermogen van uw organisatie om diensten te ontwikkelen? 


• Zeer ontevreden 


• Ontevreden 


• Niet ontevreden/Niet tevreden 


• Redelijk tevreden 


• Zeer tevreden 


• Weet ik niet 
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Informatiebronnen 


Welke van de onderstaande informatiebronnen zijn relevant voor uw innovatieactiviteiten?   


Maakt u a.u.b. onderscheid naar bronnen die input leveren voor innovatie in het algemeen, 


en bronnen die specifiek input leveren voor service design / business model innovation. 


 


 Input voor inno-


vatie in het 


algemeen 


Input voor service de-


sign / business model 


innovatie 


Geen input 


voor innova-


tie 


Interne partners (andere unit 


of onderdeel van het bedrijf) 


 


 


 


 


 


 


Leveranciers (bijv. van appa-


ratuur, materialen, 


componenten of sofware) 


 


 


 


 


 


 


Bedrijven die onze diensten 


afnemen 


 


 


 


 


 


 


Consumenten (particulieren)  


 


 


 


 


 


Concurrenten of andere be-


drijven in onze bedrijfstak 


 


 


 


 


 


 


Consultants en externe advi-


seurs 


 


 


 


 


 


 


Bedrijven uit de creatieve in-


dustrie 


 


 


 


 


 


 


Commerciële laboratoria of 


particuliere R&D-insttuten 


 


 


 


 


 


 


Universiteiten of andere in-


stellingen voor hoger 


onderwijs 


 


 


 


 


 


 


Overheids- of openbare on-


derzoeksinstellingen (bijv.: 


TNO, ECN, RIVM) 


 


 


 


 


 


 


Beroeps- of branchevereni-


gingen 


 


 


 


 


 


 


 


______________________________ 
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Dienstenaanbod 


 


Welke van de volgende productgerelateerde diensten biedt u uw klanten aan? 


Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen? 


 


 Ja Nee Nee, wel gepland 


voor 2018 


Installatie, inbedrijfstelling  


 


 


 


 


 


Onderhoud en reparatie  


 


 


 


 


 


Training  


 


 


 


 


 


Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, 


O&O voor klanten) 


 


 


 


 


 


 


Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing)  


 


 


 


 


 


Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hot-


line, website) 


 


 


 


 


 


 


Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of 


software-uitbreidingen) 


 


 


 


 


 


 


End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, 


terugname) 


 


 


 


 


 


 


Financiering  
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Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten productgerelateerde diensten momenteel 


af van uw bedrijfsvestiging? 


   


 0 - 


25% 


26 - 


50% 


51 - 


75% 


76 - 


100% 


Installatie, inbedrijfstelling1)  


 


 


 


 


 


 


 


Onderhoud en reparatie2)  


 


 


 


 


 


 


 


Training3)  


 


 


 


 


 


 


 


Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simula-


ties, O&O voor klanten)4) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpas-


sing)5) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Klantondersteuning op afstand (helpdesk, ser-


vice hotline, website)6) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaarde-


ring of software-uitbreidingen)7) 


 


 


 


 


 


 


 


 


End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, op-


heffen, terugname)8) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Financiering9)  
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Geavanceerde diensten 


Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten? 


Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen? 


 


 Ja Nee Nee, wel ge-


pland voor 


2018 


Verhuur van producten, machines of uitrustingen  


 


 


 


 


 


Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van 


uw producten 


 


 


 


 


 


 


Het bedienen van eigen producten voor en/of bij de klant. 


(e.g. ‘pay on production’) 


 


 


 


 


 


 


Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de 


klant, om beschikbaarheid en kosten te beheersen 


 


 


 


 


 


 


Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprij-


zing (i.e. afhankelijk van gebruik, beschikbaarheid of 


gerealiseerd resultaat voor de klant) 


 


 


 


 


 


 


 


Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten geavanceerde diensten momenteel af van 


uw bedrijfsvestiging? 


 0%-


25% 


26%-


50% 


51%-


75% 


76%-


100% 


Verhuur van producten, machines of uitrustingen10)  


 


 


 


 


 


 


 


Full-service contracten vooral gericht op het onder-


houd van uw producten11) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het bedienen van eigen producten voor en/of bij de 


klant. (e.g. ‘pay on production’)12) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Het overnemen van management- of onderhoudsta-


ken bij de klant, om beschikbaarheid en kosten te 


beheersen13) 


 


 


 


 


 


 


 


 


Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-geba-


seerde beprijzing (i.e. afhankelijk van gebruik, 


beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de 


klant)14) 
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Succes/belang van dienstenaanbod 


Wat is naar uw inschatting het totale aandeel dat diensten hebben in de omzet van uw 


bedrijfsvestiging in 2016? 


  


 0 


% - 


10 


% 


11% 


- 


20% 


21% 


- 


30% 


31% 


- 


40% 


41% 


- 


50% 


51% 


- 


60% 


61% 


- 


70% 


81% 


- 


90% 


91% - 


100% 


Omzetaandeel 


van diensten die u 


in 2016 direct, 


d.w.z. apart, in 


rekening heeft 


gebracht 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Omzetaandeel 


van diensten die u 


in 2016 indirect in 


rekening heeft 


gebracht (via de 


productprijs) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Afsluiting 


Heeft u nog tips en zaken die u wilt meegeven? 


Aan de kennisinstelling/ het adviesbureau?  


• __________ 


• Ik heb geen opmerkingen 


 
Aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?  


• __________ 


• Ik heb geen opmerkingen 


Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat?  


• __________ 


• Ik heb geen opmerkingen 


Aan Dialogic (de uitvoerder van dit onderzoek)?  


• __________ 


• Ik heb geen opmerkingen 
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Bijlage 8: Clusteranalyse 


Er zijn veel bedrijven die wél aan de nulmeting meededen, maar uiteindelijk geen aanvraag 


indienden. Om zoveel mogelijk van dit beleidsexperiment te leren willen we graag goed be-


grijpen welke groep oververtegenwoordigd is in de aanvragers; of die aanvraag ook 


gehonoreerd is maakt hier niet zoveel uit. De geneigdheid van bedrijven om mee te doen 


onderzoeken we door respondenten te clusteren op basis van hun antwoorden op de survey-


vragen, en dan te kijken wie van die groepen relatief veel voorkomt in de verzameling van 


partijen met een aanvraag. Specifiek kijken we hierbij naar de indicatoren over dienstenin-


tensiteit, zoals besproken in paragraaf 3.4 (product-gerelateerde diensten) en 3.5 


(geavanceerde diensten). De gehanteerde clusteranalyse56 combineert de antwoorden van 


de respondenten van deze indicatoren en verdeelt de respondenten op basis van de ant-


woorden over drie clusters: 


• Cluster 1 = ‘Middengroep’. Deze wordt gevormd door respondenten die gemiddeld 


scoren op de vragen over dienstenintensiteit.  


• Cluster 2 = ‘Diensten-intensief’. Deze groep bestaat uit respondenten die veel 


diensten aanbieden.  


• Cluster 3 = ‘Diensten-extensief’. Deze groep wordt gevormd door respondenten 


die weinig tot geen diensten aanbieden.  


Wanneer we de clusters vergelijken op het gebied van het indienen van een aanvraag zien 


we in eerste instantie geen statistisch significante verschillen tussen het wel of niet indienen 


van een aanvraag en de verdeling van deze antwoorden over de clusters (zie Figuur 9). Dit 


lijkt erop te wijzen dat er geen verband is tussen het reeds bezig zijn met het aanbieden van 


diensten en het indienen van een aanvraag. Echter, wanneer we de diensten-extensieve 


cluster 3 (diensten-extensief) buiten beschouwing laten in de vergelijking, dan zien we dat 


de p-waarde daalt van p=0.204 naar p=0.083 en worden de verschillen statistisch significant 


met meer dan 90% betrouwbaarheid (zie Figuur 10). Dit betekent dat de diensten-intensieve 


bedrijven ondervertegenwoordigd zijn in de verzameling van uiteindelijke aanvragers; dien-


sten-extensieve bedrijven hebben juist relatief vaak ook echt een aanvraag ingediend.  


                                                


56 Op basis van de enquêtevragen: ‘Welke van de volgende product-gerelateerde diensten biedt u uw 


klanten aan?’ en ‘Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten aan? 


is aan de hand van een zgn. K-Means clustermethode een drietal clusters gedefinieerd. Deze twee en-


quête vragen hebben beide te maken met de diensten die de respondenten op dit moment, of op korte 


termijn, aanbieden. Beide vragen bestonden gecombineerd uit 14 diensten waarbij de respondent drie 


antwoordopties had, welteverstaan: ‘Nee’, ‘Ja’, ‘Nee, maar wel in 2018’ (zie hoofdstuk 3 voor een gede-


tailleerde omschrijving van deze enquête vragen en items). Aan de hand van de K-means 


clustermethode worden de respondenten in drie clusters ingedeeld op basis van hun diensten-intensiteit.  
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Figuur 9  Het percentage respondenten dat een aanvraag heeft ingediend per cluster 


 
Figuur 10 Opbouw van groep niet-aanvragende en groep aanvragende bedrijven (p<0.05). 


Validatie clusteranalyse  


Om te controleren of onze clusters werkelijk drie groepen van bedrijven representeren die 


op verschillende niveaus met diensten omgaan presenteren we enkele aanvullende analyses. 


Bij wijze van ‘external validation’ hebben we onderzocht of de verschillende clusters anders 


scoren op de vragen met betrekking tot het omzetaandeel (direct en indirect) van diensten. 


Dit is gedaan om te controleren of de clusters niet louter van elkaar verschillen op het gebied 


van de diensten die de respondenten in deze clusters aanbieden, maar ook om te bepalen of 


de rol die deze diensten spelen in de bedrijfsvoering van de respondenten van elkaar ver-


schillen. Het kan namelijk zo zijn dat een bepaalde respondent bovengemiddeld veel diensten 


aanbiedt maar dat deze nooit worden afgenomen. Er kan in deze situatie worden getwijfeld 


of slechts het aanbieden van bepaalde diensten voldoende is om de diensten-intensiteit van 


de respondenten te bepalen. Vervolgens hebben de verschillen in gemiddelde omzetaandelen 


van diensten per cluster vergeleken.  
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Figuur 11 De gemiddelde scores op de enquêtevraag: 'Wat is naar uw inschatting het totale aandeel 


dat diensten hebben in de omzet van uw bedrijfsvestiging van 2016? - Omzetaandeel van diensten die 


u in 2016 direct, d.w.z. apart, in rekening heeft gebracht' per cluster 


 
Figuur 12 De gemiddelde scores op de enquêtevraag: 'Wat is naar uw inschatting het totale aandeel 


dat diensten hebben in de omzet van uw bedrijfsvestiging van 2016? - Omzetaandeel van diensten die 


u in 2016 indirect in rekening heeft gebracht (via de productprijs)’ per cluster 


In Tabel 5 is vervolgens het gemiddelde omzetaandeel van diensten per cluster weergege-


ven. Wederom zien we verschillen tussen cluster 1 (middengroep) en 2 (diensten-intensief). 


Voor het omzetaandeel direct zijn de verschillen in gemiddelden statistisch significant (op 


het 95% betrouwbaarheidsniveau) voor de verschillen tussen cluster 1 (middengroep) en 


cluster 2 (diensten-intensief) (p=0.015) en tussen cluster 2 (diensten-intensief) en cluster 


3 (diensten-extensief) (p=0.001). Voor het omzetaandeel indirect zijn de verschillen in ge-


middelden statistisch significant (op het 95% betrouwbaarheidsniveau) voor de verschillen 


tussen cluster 2 (diensten-intensief) en cluster 3 (diensten-extensief) (p=0.048) en statis-


tisch significant (op het 90% betrouwbaarheidsniveau) tussen cluster 1 (middengroep) en 3 


(diensten-extensief) (p=0.099). Wanneer we de resultaten uit Figuur 9 en uit Tabel 5 naast 


elkaar leggen zien we dat de bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) minder aanvragen 


hebben ingediend als het directe omzetaandeel van diensten groter is. Dit is een indicator 


dat bedrijven die al veel bezig zijn met diensten (en daar een groter omzetaandeel mee 


behalen) minder interesse hebben om gebruik te maken van de service design voucher. 


Relevant voor het experiment is dat het aannemelijk is dat het effect van de service design 


voucher op diensten-extensieve bedrijven groter is dan het effect van de service design 


voucher op diensten-intensieve bedrijven.  
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Tabel 5 De gemiddelde waarden voor het percentage omzetaandeel (direct/indirect) van diensten, per 


cluster.  


Cluster Omzetaandeel direct Omzetaandeel indirect 


Middengroep 32% 41% 


Diensten-intensief 44% 42% 


Diensten-extensief 29% 32% 


 


Vervolgens hebben we ter validatie ook nog gekeken of de respondenten in de verschillende 


clusters van elkaar verschillen op het gebied van de innovatietypen zoals besproken in pa-


ragraaf 2.2. We zien dat bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) significant vaker 


aangeven dat ze de innovatietypen ‘toevoegen van diensten aan producen’ en ‘transitie naar 


bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan’ hebben uitgevoerd (zie Figuur 13 en Figuur 


14). Hieruit leiden we af dat bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) niet alleen een hogere 


dienst-intensiteit hebben maar ook actiever zijn op het gebied van service-design/diensten-


innovatie. Dit is gunstig voor het experiment; de service design voucher beoogt juist om 


MKB-maakbedrijven te stimuleren om te beginnen met diensteninnovatie, niet om bedrijven 


die al veel bezig zijn met diensten en diensteninnovatie een extra stimulans te geven. 


 


Figuur 13 Het percentage respondenten dat heeft aangegeven in het afgelopen half jaar een transitie 


naar een bedrijfsmodel waarin diensten centraal staan is gestart, per cluster 
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Figuur 14 Het percentage respondenten dat heeft aangegeven in het afgelopen half jaar diensten heeft 


toegevoegd aan producten, per cluster. 


Tenslotte blijkt ook dat, als we naar enkel de afgewezen aanvragen kijken, bedrijven uit 


cluster 2 (diensten-intensief) vaker in staat waren om een correcte kennisvraag te formule-


ren. Dit onderschrijft nogmaals dat deze groep, die relatief weinig overging tot het werkelijk 


indienen van een aanvraag, al beter uit de voeten kan met diensten dan de populatie die wél 


een aanvraag deed. 


 


Figuur 15 Het percentage afgewezen aanvragen met een correcte of foutieve kennisvraag per cluster  


Wanneer we de afgewezenen vergelijken met de clusters (zie hoofdstuk 3) zien we dat de 


groep met een correcte kennisvraag over-gerepresenteerd is in cluster 2 (diensten-intensief) 


(zie Figuur 15). 


Op basis van de cluster- en opvolgende analyses gepresenteerd in dit hoofdstuk kunnen we 


een aantal uitspraken doen over de validiteit van het beleidsexperiment. Over het algemeen 


hebben de bedrijven die een aanvraag hebben gedaan een lagere diensten-intensiteit en 


voor deze bedrijven geldt ook dat het dienstenaandeel in de omzet (zowel direct als indirect) 


kleiner is. Daarnaast zijn bedrijven in dit cluster (nog) relatief weinig actief op het gebied 


van diensteninnovatie.  Het effect van de interventie zou potentieel groter kunnen zijn voor 


deze groep, vergeleken met bedrijven waar diensten en diensteninnovatie al een grotere rol 


spelen in de kernactiviteit(en). Dit is gunstig voor het beleidsexperiment. Wel moet er reke-


ning gehouden worden met het feit dat de groep van niet-aanvragers, die als controlegroep 


kan fungeren (zie volgende hoofdstuk) van zichzelf al bezig is met het verkennen van dien-


sten-gebaseerde strategieën. Bij de effectmeting kan dit problemen veroorzaken.   
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Bijlage 9: Verantwoording samen-


stelling controlegroep 


Quasi Experimenteel Design in plaats van Randomized Controlled Trial 


Omdat er geen mogelijkheid bestond om te loten kan het beleidsexperiment niet langer als 


een Randomized Controlled Trial (RCT) worden aangemerkt, maar is sprake van een zoge-


naamd Quasi-Experimenteel Design (QED). Het verschil tussen een RCT en een QED is dat 


bij laatstgenoemde geen willekeurige toekenning is wie wel en wie niet de interventie ont-


vangt. Door willekeurige toekenning van de interventie, zoals bij een RCT, worden 


onbekende factoren gelijk verdeeld over de experimentele en controlegroep. Op deze manier 


worden verstorende selectiebiassen geminimaliseerd. In een QED-opzet is niet uit te sluiten 


dat gevonden verschillen veroorzaakt worden door zelfselectie.  


Een belangrijke aanvullende opmerking is dat een RCT niet per se de perfecte methode is 


voor een beleidsexperiment.57 RCT’s zijn ideaal voor een effectmeting van een generieke 


regeling zoals de WBSO. Op het moment dat partijen zich eerst zelf moeten aanmelden om 


mee te doen in een loting is er immers ook nog altijd sprake van zelfselectie. Met een RCT 


kunnen we weliswaar zuiver onderzoeken of er effecten optreden binnen de groep die heeft 


meegedaan aan de loting, maar het is lastig om te stellen in hoeverre die effecten opgaan 


voor de rest van de potentiële doelgroep. Als die zich niet aanmeldt omdat ze meer of minder 


innovatief zijn dan is het alsnog lastig om de resultaten te generaliseren naar de hele popu-


latie. Uitgedrukt in meer technische termen kunnen we stellen dat de external validity van 


een experiment op zich in orde lijkt als dezelfde methode ook herhaald kan worden (en 


dezelfde resultaten zou genereren) bij een soortgelijke populatie; dit vergt echter dat die 


soortgelijke populatie ook werkelijk bestaat. Is dit niet het geval, dan is de ecological validity 


in het geding; ondanks de robuuste meetmethoden valt er simpelweg niet naar een bredere 


populatie te generaliseren. 


 


Kandidaten voor samenstellen controlegroep 


Bij het gebrek aan voldoende aanmeldingen voor de Service Design Voucher zijn we genood-


zaakt om een second best controlegroep op te stellen. Hierdoor kan het beleidsexperiment 


niet langer als een randomized control trial worden aangemerkt, maar is sprake van een  


quasi-experimenteel design (QED). Het verschil tussen een randomized control trial en een 


quasi-experiment is dat bij laatstgenoemde geen willekeurige toekenning is wie wel en wie 


niet de interventie ontvangt. De zelfselectie kan van invloed zijn op de gedragsontwikkelin-


gen die we uiteindelijk in de 1- en 2-meting gaan zien. Zo blijkt uit het vorige hoofdstuk dat 


er in de groep van niet-aanvragers relatief veel partijen zijn die al vrij diensten-intensief zijn. 


Er is een aantal controlegroepen op te stellen met ieder zijn eigen voor- en nadelen (zie tabel 


6).  


Controlegroep: ‘Geen aanvraag’ 


Wanneer de groep ‘geen aanvraag’ wordt gebruikt als controlegroep heeft dit als voordeel 


dat deze groep waarschijnlijk een hoge bereidheid heeft tot het invullen van de 1-meting, 


aangezien zij geen afwijzing hebben ontvangen. Het nadeel is echter dat op een aantal 


                                                


57 We maken hier onderscheid tussen beleidsexperimenten en experimenten in bijvoorbeeld de medische 


wetenschap. 
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survey-items met betrekking tot diensteninnovatie de groep ‘geen aanvraag’ hoger scoort 


dan de experimentele groep (en visa versa). Er bestaat een kans dat deze groep eerder 


geneigd is om uit zichzelf (zonder voucher) aan diensteninnovatie te doen. Dit kan ervoor 


zorgen het effect van de voucher op de experimentele groep wordt onderschat.  


Bij een zo zuiver mogelijke effectmeting gaat de voorkeur uit naar een situatie waarbij de 


experimentele groep en controlegroep zoveel als mogelijk identieke karakteristieken hebben. 


In figuur 18 is deze situatie abstract weergegeven. T-0 is het moment van de interventie. 


Lijnstuk E stelt de experimentele groep voor. Lijnstuk C2 is de ideale controlegroep, oftewel, 


een groep MKB-maakbedrijven die nog geen diensteninnovatie heeft verricht, geen diensten 


aanbiedt en dit op T-0 ook nog niet van plan is. Lijnstuk C1 is de controlegroep zoals in het 


service design voucher experiment (merk op dat het startpunt eigenlijk hoger zou moeten 


liggen dan bij E). In deze situatie is het zo dat het verschil tussen lijn E en C1 kleiner is dan 


het verschil tussen lijn E en C2. In het SDV-experiment komt een soortgelijke situatie voor; 


de controlegroep heeft waarschijnlijk meer weg van de controlegroep gerepresenteerd door 


lijnstuk C1 dan door lijnstuk C2. Hierdoor wordt de kans vergroot dat er geen effect wordt 


gemeten, terwijl het wel bestaat als het tegen een controlegroep wordt afgezet waarvan de 


bedrijven zo veel mogelijk lijken op de experimentele groep.  


 


Figuur 16 Abstracte weergave van het verschil in effectmeting tussen een ideale (C2) en realistische 


(C1) controlegroep 


Controlegroep: ‘Afgewezen’ 


Wanneer de groep ‘afgewezen’ wordt gebruikt als controlegroep heeft dit als voordeel dat 


deze voor veel survey-items met betrekking tot diensteninnovatie geen statistisch signifi-


cante verschillen vertoont met de experimentele groep. Helaas zijn de nadelen van de groep 


‘afgewezen’ als controlegroep talrijk. Waarschijnlijk heeft deze groep een wat lagere bereid-


heid tot het invullen van de 1-meting, aangezien ze afgewezen zijn voor de voucher. 


Desalniettemin bestaat er toch een mogelijkheid om een deel van de ‘afgewezen’ groep op 


te nemen in de controlegroep. De aanvragen in de groep ‘afgewezen’ zijn niet allemaal op 


gelijke gronden afgewezen. RVO heeft 3 criteria gehanteerd voor een aanvraag om in aan-


merking te komen voor de SDV, namelijk: 


- Sector (Maakbedrijven) 


- Omvang onderneming (MKB) 


- Kennisvraag 


Een afgewezen aanvraag kan dus op basis van een scala aan criteria zijn afgewezen; en niet 


iedere aanvraag in de groep afgewezen aanvragen is structureel anders van de experimen-


tele groep. In tegendeel, er kan beargumenteerd worden dat bedrijven met een afwijzing op 


basis van een foutieve kennisvraag, terwijl er wel aan de andere criteria werd voldaan, deel 


uit kunnen maken van de controlegroep: een foute kennisvraag kan immers het gevolg zijn 


van onvoldoende voorkennis van wat service design is. Van de afgewezen bedrijven zijn er 
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15 die een foutieve kennisvraag hadden ingediend maar wel in de correcte SBI-categorie 


vallen. Over het algemeen geldt dat zij een lagere dienstenintensiteit hadden ten tijde van 


de 0-meting.  


Gemengde controlegroep 


Naast de groep ‘geen aanvraag’ en de groep ‘afgewezen’ kan er ook een controlegroep ge-


formeerd worden die qua bedrijfskarakteristieken en diensteninnovatie sterk overeenkomt 


met de experimentele groep ten tijde van de 0-meting door binnen deze twee groepen res-


pondenten te selecteren die sterk overeenkomen met de experimentele groep.  


Tabel 10 toont een overzicht van de verschillende mogelijke controlegroepen en de voor- en 


nadelen die bij de keuze per controlegroep kunnen optreden.  


Tabel 6 overzicht mogelijk controlegroepen en voor- en nadelen 


Controlegroep Voordelen Nadelen 


Geen aanvraag Mogelijk hoge bereidheid tot 


invullen 1-meting 


Indicatoren dat deze groep al deels 


bezig is met diensteninnovatie 


Geen toeken-


ning 


Groep als geheel veel over-


eenkomende 


dienstenkarakteristieken met 


de experimentele groep 


Lage bereidheid tot invullen 1-me-


ting  


Met een reden afgewezen: 


• Geen MKB 


• Geen maakbedrijf 


Combinatie Controlegroep die zoveel 


mogelijk karakteristieken 


overkomen met de experi-


mentele groep 


1-meting observaties nodig van zo-


wel de groep ‘geen aanvraag’ als de 


groep ‘afgewezen’ 


 


De overwegingen gepresenteerd in dit hoofdstuk maken duidelijk dat, ondanks het experi-


ment geen RCT meer is, er nog steeds mogelijkheden zijn om het effect van de Service 


Design Vouchers op diensteninnovatie in het MKB te meten wanneer binnen de groep ‘geen 


aanvraag’ en ‘afgewezen’ een controlegroep wordt opgesteld die zo veel mogelijk lijkt op de 


experimentele groep. De precieze mogelijkheden hangen onder andere af van hoeveel par-


tijen überhaupt de 1-meting invullen.  


Doordat er niet op basis van loting bepaald is wie er in de controlegroep belandt zullen de 


resultaten van dit beleidsexperiment met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden; 


de groep met afgewezenen is mogelijk op voorhand al meer geneigd om meer met diensten-


innovatie te gaan doen. Deels is dit te ondervangen door in de effectmetingen te kijken naar 


zowel absolute verschillen tussen experimentele groep en controlegroep(en) als naar rela-


tieve stijgingen: stijgt de dienstenintensiteit net zoveel in alle groepen, ondanks dat het 


vertrekpunt afwijkt? Het is mogelijk dat diensten-intensievere een grotere basis hebben om 


nóg meer te ‘servitiseren’, maar het kan dat hun voorsprong juist remmend werkt (cq. dat 


verdere ontwikkeling moeizamer gaat) en dat de diensten-extensievere controlegroep zich 


sneller op dit vlak kan ontwikkelen.  


Een belangrijke aanvullende opmerking is dat een RCT niet per se de perfecte methode is 


voor een beleidsexperiment. RCT’s zijn ideaal voor een effectmeting van een generieke re-


geling. Op het moment dat partijen zich eerst zelf moeten aanmelden om mee te doen in 


een loting is er nog altijd sprake van zelfselectie. Met een RCT kunnen we weliswaar zuiver 


onderzoeken of er effecten optreden binnen de groep die heeft meegedaan aan de loting, 


maar het is lastig om te stellen in hoeverre die effecten opgaan voor de rest van de potentiële 


doelgroep. Als die zich niet aanmeldt omdat ze meer of minder innovatief zijn dan is het 
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alsnog lastig om de resultaten te generaliseren naar de hele populatie. Iets dergelijks kan 


zich voordoen als beleid vooral een voorhoede aantrekt. In die zin is het gunstig dat we met 


het huidige beleidsexperiment vooral relatief diensten-extensieve bedrijven in de experimen-


tele groep hebben. Dit is precies de populatie van organisaties waar de interventie zich op 


richt, en het is aannemelijk dat er in de Nederlandse economie nog tal van andere MKB- 


maakbedrijven zijn die niet eens bewustzijn van wat service design (vouchers) voor hen kan 


betekenen. 


 


Feitelijke samenstelling controlegroep 0- en 1-meting SDV (bij quasi-experimen-


teel design) 


De bedrijven uit de eerder beschreven groepen “niet-aanvrager”, “afgewezen aanvragers” 


en “niet-verzilveraars” vormen de basis voor de controlegroep. In een experiment verschillen 


de experimentele groep en controlegroep op het moment van de 0-meting idealiter zo min 


mogelijk van elkaar. Vandaar dat we de “niet aanvragers”,“afgewezen aanvragers” en de 


“niet- verzilveraars” hebben vergeleken met de respondenten in de experimentele groep op 


een aantal aspecten gerelateerd aan diensteninnovatie of de switch naar een dienstengeba-


seerd businessmodel. Er is hierbij gekeken naar enkele algemene bedrijfskenmerken, alsook 


naar aspecten uit ons SIM-model. Deze omvatten o.a. de innovativiteit, het type innovatie, 


gebruikte informatiebronnen voor innovatie, factoren die van invloed zijn op de concurren-


tiepositie, aanbod van (geavanceerde) diensten door de respondent, en het (in)directe 


omzetaandeel van diensten. Over het algemeen worden er in de 0-meting slechts een be-


perkt aantal verschillen gevonden tussen de verschillende groepen op enquête-items die 


specifiek betrekking hebben op diensteninnovatie / dienstengebaseerd businessmodel. Daar-


naast is er ook een clusteranalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de groep “niet-aanvragers” 


overgerepresenteerd is in het cluster dat hoog scoort op diensteninnovatie. Blijkbaar zijn 


bedrijven die al aardig aan de slag waren met diensteninnovatie relatief wat minder geneigd 


om mee te doen aan het voucher-traject. Dit is op zich in lijn met de ambitie om vooral 


partijen te bereiken die de eerste stappen nog moeten maken. De gedetailleerde omschrij-


ving van de clusteranalyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 8. 


Het feit dat er in de 0-meting slechts enkele verschillen zijn gevonden tussen de bedrijven 


uit de experimentele groep en de bedrijven die de voucher niet hebben verzilverd/gekregen 


of hebben aangevraagd gecombineerd met de eis dat de controlegroep moet voldoen aan 


een minimale omvang, maakt dat er uiteindelijk voor is gekozen om iedereen die de 0-meting 


heeft ingevuld aan te schrijven voor deelname aan de 1-meting. Wanneer alle bedrijven de 


1-meting invullen zou dit resulteren in een experimentele groep bestaande uit de 42 vou-


cher-ontvangers en een controlegroep bestaande uit 50 “afgewezen aanvragers”, 18 “niet 


verzilveraars” en 173 “niet aanvragers”. 


Helaas is de bereidheid om een vragenlijst in te vullen voor veel MKB’ers beperkt. Figuur 7 


toont de responspercentages uitgesplitst naar soort 0-meting deelnemer. Van de 42 “verzil-


veraars” hebben uiteindelijk 28 bedrijven (na intensief nabellen) daadwerkelijk de moeite 


genomen om na de 0- ook de 1-meting in te vullen. Een response rate van 67% is hoog te 


noemen. In de controlegroep zien we dat de bereidheid om de 1-meting in te vullen lager is 


dan voor de experimentele groep. Van alle mogelijke bedrijven uit de controlegroep heeft 


25% naast de 0-meting ook de 1-meting ingevuld. Dit betekent dat de controlegroep een 


omvang heeft van 60 bedrijven. De bereidheid tot het invullen van de 1-meting ligt aanzien-


lijk hoger voor de groep “niet-verzilveraars” (waaraan in principe een voucher is toegekend 


en die dus bewust met voucher bezig zijn geweest) in vergelijking met afgewezen aanvra-


gers” en “niet-aanvragers” die nooit in beeld zijn geweest voor een SDV. 
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Tabel 7: Overzicht responspercentages 1-meting beleidsexperiment SDV 


Groep Verstuurd Ingevuld Respons-% 


Experimentele groep 42 28 67% 


Controlegroep -  total 239 60 25% 


Controlegroep -  afgewezen aanvragen 50 13 26% 


Controlegroep -  niet verzilverd vouchers 18 11 61% 


Controlegroep -  geen aanvraag 173 36 21% 


Totaal 284 88 31% 


 


Om de impact van de interventie zo zuiver mogelijk te duiden, en zo goed mogelijk rekening 


te houden met veranderingen in context waar zowel de bedrijven in de experimentele groep 


alsook de controlegroep aan onderhevig zijn, zijn de resultaten met gebruikmaking van een 


zogenaamde difference-in-difference aanpak geanalyseerd. Eerst is er binnen de groepen 


gekeken of de gemeten kenmerken zijn toe- of afgenomen tussen de 0- en 1-meting. Daarna 


worden deze toe- en afnamen vergeleken tussen de groepen. Op deze manier is het verschil 


tussen de verschillen bepaald. In bijlage 10 is een toelichting op deze methode opgenomen.  
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Bijlage 10: Diff-in-diff methode 


We kijken uitsluitend naar 0-metingrespondenten die ook in de 1-meting deelnamen (en vice 


versa). Op basis van de verschillen tussen de 0- en 1-meting stellen we vast wat welke 


ontwikkelingen er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bij de controle- en experimen-


tele groep. Vervolgens is het verschil tussen de controle- en experimentele groep berekend. 


Het resultaat hiervan is het verschil binnen het verschil (ook bekend als ‘difference-in-diffe-


rence’).  


We berekenen het verschil tussen de 0- en 1-meting voor zowel de experimentele groep als 


de controlegroep, en laten we zien hoe in hoeverre de geobserveerde trends tussen die twee 


groepen verschillen. Hierbij tonen we het aantal procentpunten dat de twee groepen uit 


elkaar zijn gaan lopen. Als de experimentele groep van n=28 op een bepaalde vraag een 


stijging kent van bijvoorbeeld 7 naar 14 positieve antwoorden (van 25% naar 50% = +25 


procentpunt) is dat te bezien als een relatief even grote toename bij de controlegroep indien 


daar een stijging plaatsvond van 6 naar 21 positieve antwoorden (van 10% naar 35% = +25 


procentpunt). Wanneer allebei de groepen naar 21 positieve antwoorden zouden stijgen is 


er sprake van een trendverschil (de ‘difference-in-difference) dat met 25 procentpunt toe-


neemt: de experimentele groep zou op responspercentage van 75% uitkomen, t.o.v. de 35% 


in de controlegroep stijgt het verschil tussen de groep van 15 procentpunt (25% - 10%) 


naar 40 procentpunt (75% - 35%). Om inzage te hebben in de getallen op basis waarvan 


dergelijke berekeningen tot stand komen presenteren we ook balkgrafieken die de respons-


percentages per antwoordcategorie aangegeven; hierin worden telkens de 0- en 1-meting 


voor zowel de controlegroep en de experimentele groep getoond. 


Verschillen 0- en 1-meting 


Product-gerelateerde diensten 


Installatie, inbedrijfstelling Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


20 47% 11 42% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 5% 2 18% 13% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 10% 3 27% 17% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


4 9% 5 19% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 25% 1 20% -5% 


 


Onderhoud en reparatie  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


18 42% 12 28% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


0 0% 1 8% 8% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 11% 4 33% 22% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


3 7% 3 12% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 33% 1 33% 0% 
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Training  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


17 40% 11 42% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 6% 4 36% 30% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 6 35% 2 18% -17% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


4 9% 7 27% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 25% 1 14% -11% 


 


Ontwerp, technisch advies Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


14 33% 9 35% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


0 0% 1 11% 11% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 4 29% 5 56% 27% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


2 5% 2 8% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


0 0% 0 0% 0% 


 


Software ontwikkeling Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


26 60% 17 65% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


0 0% 1 6% 6% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 8% 2 12% 4% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


2 5% 2 8% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 50% 2 100% 50% 


 


Klantondersteuning op afstand Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


19 44% 11 42% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 5% 1 9% 4% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 1 9% 9% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


8 19% 6 23% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


5 63% 2 33% -29% 


 


Reviseren, vernieuwen  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


30 70% 12 46% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


0 0% 1 8% 8% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 3% 4 33% 30% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 
0-meting 


3 7% 5 19% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ 
naar ‘Ja’ 


0 0% 2 40% 40% 
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End of life dienstverlening  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


34 79% 15 58% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 3% 2 13% 10% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 4 27% 27% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


4 9% 4 15% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 25% 1 25% 0% 


 


Financiering  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


32 74% 19 73% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


0 0% 3 16% 16% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 7 22% 2 11% -11% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


1 2% 4 15% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


0 0% 0 0% 0% 


 


Geavanceerde diensten 


Verhuur van producten, ma-
chines of uitrustingen 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


29 67% 19 73% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


4 14% 3 16% 2% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 3% 0 0% -3% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


6 14% 4 15% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 17% 0 0% -17% 


 


Full service contracten vooral 
gericht op het onderhoud van 
uw producten 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


26 60% 17 65% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


4 15% 3 18% 2% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 4% 0 0% -4% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


7 16% 5 19% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 14% 1 20% 6% 


 


Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of 
bij de klant. 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


37 86% 19 73% 
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Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of 
bij de klant. 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 3% 2 11% 8% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 1 5% 5% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


2 5% 5 19% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


0 0% 0 0% 0% 


 


Het overnemen van manage-
ment of onderhoudstaken bij 
de klant, om beschikbaarheid 
en kosten te beheers 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


35 81% 19 73% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


1 3% 0 0% -3% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 3 16% 16% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


4 9% 4 15% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 25% 0 0% -25% 


 


Andere dienstenconcepten 
o.b.v. prestatie gebaseerde 
beprijzing 


Controlegroep % Experimentele groep % Δ 


Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 


30 70% 16 62% 


 


Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 


2 7% 3 19% 12% 


Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 7% 2 13% 6% 


  


     


Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 


7 16% 6 23% 


 


Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 


1 14% 1 17% 2% 
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Introduction 


This report was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate (Economische Zaken en 


Klimaat (EZK)) to conduct an objective, bibliometrics-based assessment of The Netherlands’ overall research 


base which includes all scientific publications across all fields, and across 50 key technologies. The Netherlands 


Organisation for Scientific Research (NWO) and the Netherlands Organisation for applied scientific research 


(TNO) provided significant insight and advice on the keyword sets used to define the key technologies during, 


and prior to, the analysis. 


In 2011, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate (then Economic Affairs), developed the Top Sector 


policy, under Rutte-I, to strengthen the international position of the Netherlands as a knowledge economy, to 


increase Dutch efforts in R&D as a percentage of GDP, and to stimulate consortia for Knowledge and Innovation. 


The top sectors are characterised by their knowledge intensity, their high orientation towards exports, the 


importance of sector-specific legislation and regulations, and by their potential to contribute to solving societal 


issues. These sectors, therefore, offer opportunities to the Dutch business community. 


The Minister of Economic Affairs and Climate anticipated in 2017, that solutions for these challenges will become 


more central to the Top Sector policy. These challenges and the preservation of the strong competitive strength of 


the Netherlands require continuous innovation and the development of key technologies, which must come from:  


1) the joint innovative strength of knowledge institutions and companies and 


2) an effective link between this strength and the government's policy input.  


Approach  


In June 2017, the High Level Group Sleuteltechnologieen defined a list of 50 key technologies in which the 


Netherlands was either scientifically strong and where enough scientific advancement and economic opportunities 


could be expected for the coming years. 


The first step in evaluating the 50 relevant key technologies, hereafter referred to as ‘KT’1, was to define them. 


To identify relevant terms (i.e. keywords and key phrases) for a definition of a set of publications related to each 


KT, NWO, on behalf of the Ministry, and with the cooperation of TNO, provided lists of keywords, supplemented 


by key concepts identified by Elsevier, pertaining to each of the 50 relevant KT. The definition process was split 


into two phases. In the first phase, highly relevant technology keywords were provided by experts from NWO and 


TNO. These keywords were then filtered to exclude what could be considered overly general terms. The remaining 


                                                      


1 A full list of all key technologies (KT) can be found in the Appendix, including a grouping of the KT into 8 main categories.  
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candidate keywords were then linked to science- and technology-specific thesauri concepts. In the second phase, 


the candidate keywords and concepts were validated by the KT-specific groups of experts. With this approach 49 


of the initial KT could be defined. The KT “Quantum Sensors and Metrology” could not be defined as no 


consensus amongst the experts could be reached on the best representation of keywords describing this field.  


To gain more insight into the accuracy of the keywords and concepts, the KTs were evaluated by TNO and NWO, 


together with Elsevier, by assessing the author data related to the key concepts. This resulted in the creation of the 


final set of keywords and concepts used by Elsevier to retrieve publication sets for quantitative analysis. 


Due to the high degree of interdisciplinarity that is inherent in the development of the KTs, a complete set of 


keywords per technology is virtually impossible to determine fully a priori. Thus, some recurring challenges 


were identified during the process of identifying key words and concepts. One challenge was presented by the 


poor definition of some KTs - for example, keywords and concepts for Biocatalysis overlapped with certain life 


sciences, such that a strict demarcation proved to be difficult. Secondly, the width and breadth of a KT varied 


due to the fact that in some instances the research of a KT includes certain application aspects i.e. the distinction 


between innovating 'in' and innovating 'with' could not always be made. Lastly, developments in one KT can 


lead to breakthroughs in another KT. For instance, in order to produce more energy-efficient and better 


semiconductor devices, innovation in the production process is required. This involves many different 


technologies, such as photon generation technology and nanomanufacturing.  


1. Netherlands overall research in context 


Dutch research output kept pace with European and Global output boom 


The Netherlands is a high performing research nation with close ties between its research activity and output, and 


economic development. Given that the Netherlands’ population only makes up 0.2% of the world’s total 


population, it punches above its weight as a research nation by producing no less than 2.1% of all scientific 


publications, with 38,400 publications in 2007 alone. The Netherlands’ share of global research output was 2.1% 


in 2016 (more than 52,815 publications), indicating its growth of publication output has kept pace with the 


European and Global output boom. 


Publication impact well above global and European averages 


To measure the impact of a country’s research, it would not be enough to simply count how many citations its 


publications have received. A better, and widely-accepted, measure is the field-weighted citation impact (FWCI) 


– wherein the actual number of citations an article has received is normalised against the expected number of 


citations for articles of the same subject area, document type (article, review, or conference paper), and publication 


year.2 If we consider the Netherlands citation impact, it increased from 1.70 in 2007 to 1.80 in 2016, and for the 


whole period was 1.77 on average. This means that the citation impact of Dutch publications has increased from 


being 70% above the world average to be 80% above the world average. Additionally, the Netherlands FWCI is 


much higher than the overall EU 28 FWCI for each year in the period.  


                                                      


2 The indicator is always defined in reference to the global baseline of 1.0. Thus, values above 1.00 indicate that a country’s publications are 


of above-average impact, while values below 1.00 indicate below-average impact. 
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Figure 1– Overall FWCI and share of EU 28 total output for all EU 28 countries, for the period 2007-2016. Source: Scopus and 


ScienceDirect. 


Dutch research focuses on excellence rather than publication growth 


By its very nature, citation distribution across articles is strongly skewed: a small proportion of all published 


articles receive the majority of the citations, a larger proportion receive some citations, and a significant proportion 


of all articles never receive a single citation. One approach to research assessment is an examination of the small 


proportion of the most highly-cited articles. The Netherlands’ share of the global top 1% of cited output has 


increased from 5.1% in the period 2007-2011 to 5.6% in the period 2012-2016. While the number of Dutch 


publications in the world’s top 1% most cited was just over 4,500 in the first reference period, it grew to over 


5,900 in the second. The Netherlands’ global share of top 10% cited output did not increase as visibly as the top 


1%, but rather maintained a steady 4.0% share across both reference periods. The Netherlands’ was responsible 


for 10.1% of the EU 28’s top 10% cited output across both periods. 


Whilst Dutch research among the top 1% of cited publications represents a higher share of both global and 


European research in the most recent period compared to the latter period, there is no commensurate increase seen 


for the Netherlands’ top 10% of cited publications. This is not necessarily a problem, and suggests a focus on 


highly excellent research, whilst maintaining its status on excellent research. 


2. The Netherlands and comparator countries per Key Technology 


The KTs are not composed of discrete clusters of publications, but rather exhibit high degrees of similarity due to 


publications that fall into one or more KTs. As an example, of the six KT in the Nanotechnologies category 


(Bionanotechnology, Micro and nanofluidics, Nanomanufacturing, Nanomaterials, Nanoscale devices, 


Semiconductor devices) it can be expected that e.g. Nanomaterials, Nanomanufacturing, and Nanoscale devices 


will share a great number of publications and thus overlap. Methodologies and application areas across KTs are 


also likely to overlap, and the sometimes-broad scope of KTs, High frequency and mixed signal technologies 


being a prime example, will also ensure overlap.  
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The overlap and similarity between KTs can be presented in the form of a network map, highlighting the relative 


volume of publications in each KT and how each KT links to others. Figure 2 provides such a view. Each KT has 


been clustered and coloured according to similarity based on shared publications.  


 


Figure 2: Similarity of Key Technologies, based on shared publications, for global output in the period 2007-2016. Source: Scopus and 


ScienceDirect. Note: Edges with very low counts of shared publications have been removed to improve readability. The full names of each 


of the KTs can be found in the appendix. 


Each line in the figure indicates overlap between the joined KTs. The thicker the line, the more overlap. The left 


side of the map is primarily computer-science-oriented KTs (dark green), including Robotics, Encryption, and 


Big Data. Quantum Computing and Quantum Communication have also been included in this cluster and form an 


important bridge between the more material-science-oriented cluster (purple) which includes Structural Materials, 


Smart Materials, and Nano Materials amongst others. Life-sciences-oriented KTs (light blue) are clustered tightly 


on the right of the map but have strong links to both genomics oriented cluster (light green; top-right) and the 


analytical sciences3 (red; center).  


Dutch Relative Activity per KT follows EU rather than global research trends 


Relative Activity Index (RAI) is a metric that compares the relative share of research published in a subject area 


within a country, with the relative share of research published in the same subject area in the world. For example, 


between 2007 and 2016, the Netherlands produced 8,102 publications in Opto-mechatronics. This number 


represents 1.7% of the total number of publications the Netherlands produced during the period. At the EU 28 


level, Opto-mechatronics publications accounted for 1.4% of all EU 28 publications. Thus, the Dutch RAI, using 


the EU 28 as a baseline, is 1.7%/1.4% or 1.21. In other words, research in the Netherlands in Opto-mechatronics 


occupies a 21% greater relative share of Netherlands research than it does across the EU 28.  


Overall, Dutch research trends closely mirror EU research trends. Dutch relative shares for each KT are almost 


always closer to the EU 28 than the world relative share values. Considering the European-Commission is a 


                                                      


3 High frequency and mixed signal technologies (HFMSTech) appears to stand out in size (see Figure 2), which was not necessarily 


expected on the basis of ongoing electrical engineering research. A closer inspection of the publication results revealed that the HFMSTech 
corpus included a significant fraction of research using medical imaging and diagnostics such as NMR, PET and CT. An in-depth study in a 


particular KT would lead to a more focused result on the R&D in this KT. This was, however, beyond the scope of the current study.    
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significant international collaboration funding entity for Dutch researchers, this is to be expected. However, Dutch 


research does show further specialisation, even when compared to the EU 28 averages.  


From a Dutch perspective, there are some distinct groupings of relative shares for each KT, as compared to both 


global and EU 28 shares. In the Life Sciences, Genomics/ proteomics/metabolomics/glycomics/X-omics, Gene 


Editing & Engineering, Stem Cell Technologies and Biofabrication have much higher relative shares compared 


to both the world and EU 28 averages. Other KTs and categories where Dutch research has higher relative shares 


can be found within:  


- Chemical Technologies: Micro Reactors - 25% more than world relative share 


- Engineering & Fabrication Technologies: Opto-Mechatronics - 38% more than world relative share; and 


Imaging Technologies - 35% more than world relative share 


 


Given the specialisation trends in each of the group categories and KTs, an important issue can be addressed - 


whether specialisation brings an increase in quality. Presented in Figure 3 are the global RAI and FWCI values of 


each of the KTs. While numerous KTs have much higher relative shares in the context of the world, there is no 


trend to suggest that FWCI values increase with specialisation. For example, Encryption research in the 


Netherlands has a far smaller relative share than Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics (0.74 


vs. 1.57), but its FWCI is much higher (2.09 vs. 1.61). 


Regardless of RAI, there is a strong trend towards highly excellent research (top 1%) and excellent research (top 


10%) among almost all KT publications in all group categories from the Netherlands. In general, Dutch KT 


research is more likely to be found among the top 1% than in the top 10% of cited publications.  


Within EU 28, Dutch leads in multiple KTs in FWCI and top 1% and top 10% share of total output 


It is of interest to evaluate the status of the Netherlands rank and impact, as compared to each of the national 


entities in the EU 28 for each KT. What the Netherlands lacks in terms of volume, its impact across the KTs is 


prolific enough for it to be the top EU 28 ranked country for 13 of the KTs based on FWCI. It is the 2nd highest 


ranked country for 16 of the KTs, and 3rd highest ranked country for 12 KTs. In fact, there are only 8 KTs where 


the Netherlands is not ranked in the top 3. In short, the Netherlands, across almost all KTs produces high quality 


research.  


International Collaboration on the rise for almost all KT 


Overall, the share of all Dutch research that results from international collaboration has increased 14 percentage 


points (pp) from 47% in 2007 to 61% in 2016. A similar pattern is observed for the KTs, with almost all increasing 


their share of publications resulting from international collaborations between 2007 and 2016.  


The greatest increase was observed in Sensors and Actuators wherein 37% (59 of 168) of publications in this KT 


were international collaborations in 2007, and 62% (145 of 234) in 2016. Other KTs with large positive changes 


in the level of international collaboration during the period include: Robotics (+22pp), Micro Reactors (+21pp), 


and Electrification/Hydrogen technology/ Power to gas (+21pp).  


At the overall level in the Netherlands, there is a strong positive correlation between an increase in the share of 


international collaboration and an increase in overall FWCI. Within the KTs, the greatest positive correlation was 


in High-Frequency Mixed-Signal Technologies, followed by Imaging technologies and Analytical Technologies. 


Only some KTs showed a negative correlation between international collaboration and FWCI, which could be a 


reason to investigate these collaboration partnerships further.  
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Figure 3: Global Relative Activity Index (WLD RAI) and FWCI of Dutch output, per Key Technology, for the period 2007-2016. Source: 


Scopus and ScienceDirect. 
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Cross-sector collaboration exceeds global average by three times, with high impact 


Cross-sector collaboration is often seen as the greatest source of knowledge transfer in the research world, with 


innovation, expertise and practice co-mingling to provide opportunities and improve efficiency for the 


improvement of science and technology.  


The Netherlands displays a high degree of cross-sector collaboration: 7.5% of its total output in the period 2007-


2016 is the result of collaboration between Academic and Corporate institutions, and 2.2% is between Corporate 


and Governmental institutions. Considering the world average for Academic-Corporate collaboration is 


approximately 1.7%, the Netherlands has wholly embraced cross-sector collaboration. Even though the 


Netherlands does not have extremely large national research entities, such as CSIC in Spain or CNRS in France, 


it does have a thriving Corporate R&D sector which has gradually increased its research footprint through 


increased spending in the last ten years.  


In the context of the KTs, High-Frequency Mixed-Signal Technologies publications account for the greatest share 


of Dutch research overall. However, Nano Manufacturing and Semiconductor Devices account for the greatest 


share of academic-corporate collaborations - with 19% of research resulting from these collaborations. In fact, 36 


KTs had academic-corporate collaboration shares greater than 10%, and only 2 had shares lower than the overall 


Dutch share of 7.5%. The impact of cross-sector collaboration is noticeably higher than the overall average such 


that in almost all KTs, FWCI values are higher, in some cases even double or triple, than overall values. For 


example, 10% of Gene editing/precise genetic engineering publications are academic-corporate collaborations 


and their FWCI, 4.31, is far greater than the total output average of 1.56.  


3. Dutch research institutes across all Key Technologies 


Dutch research institutes have diverse research portfolios. The most diverse of these research institutes are not 


necessarily the most productive overall. Given the focus of the KT, technical universities are more likely to be the 


top ranked institutes based on KT publication output.  


Dutch universities active in all KTs 


TU Delft is the highest ranked research institutions, by publication count, for 17 KTs. Eindhoven is another strong 


research institute, occupying the top spot for 7 KTs, and public and non-governmental research organisations also 


appear in the rankings – CWI, FOM (now part of NWO), M2i, and IHE-Delft are all prominent publishers in their 


respective KTs. M2i and IHE-Delft are the 3rd largest publishers in, respectively, Structural Materials and 


Separation Technologies, KTs in which TU Delft is the largest. As can be expected, corporate research institutes 


publish on a smaller scale and are present in some KTs. 


Considering the Dutch university system, the overall pattern appears to be that the more technical universities 


focus more on niche KTs - indicated by the low average number of publications per institute in the KT, as well as 


a large difference in volume between the top institute’s output and other institutes’ output.  


To gain a more detailed view of the specific research institutions involved in KT research, presented in Table 2 


are selected KTs, highlighting the top 5 Dutch research institutes, ranked by count of publications between 2007 


and 2016, and how they compare to the top institute from each comparator country. 
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Table 1: Output and FWCI of top 5 Dutch research institutes compared to top institutes of comparator countries, for select key 


Technologies, for the period 2007-2016. Source: Scopus and ScienceDirect 


Group  
Category 


Tech Name Top 5 NL Institutes 
Public-
ations 


FWCI 
Top Institutes of 
Comparator countries 


Public-
ations 


FWCI 


Engineering  
&  


Fabrication 
Technologies 


ImagTech Utrecht University 3313 2.01 (USA) Harvard University 16951 2.11 


 Erasmus University Rotterdam 3082 2.23 (FRA) CNRS 11654 1.56 


 University of Amsterdam 2949 2.04 (DEU) University of Heidelberg 4287 1.79 


 Philips HealthTech 2611 1.71 
(GBR) University College 
London 


7027 2.07 


 Radboud University Nijmegen 2542 2.24 (KOR) Seoul National University 4965 1.38 


Nano- 
technologies 


NanoManuf ASML Netherlands BV 411 3.39 
(USA) Massachusetts Institute 
of Technology 


614 2.05 


NanoManuf University of Twente 291 1.27 (FRA) CNRS 1901 1.27 


NanoManuf Delft University of Technology 254 1.56 
(DEU) Karlsruhe Institute of 
Technology KIT 


484 1.70 


NanoManuf 
Eindhoven University of 
Technology 


247 1.24 (GBR) University of Cambridge 407 1.36 


NanoManuf Philips HealthTech 106 2.77 
(KOR) Korea Advanced Institute 
of Science and Technology 


529 1.44 


Digital  
Technologies 


BigData University of Amsterdam 1352 1.61 (USA) Harvard University 4223 1.70 


 Utrecht University 936 1.57 (FRA) CNRS 5384 1.20 


 
Delft University of Technology 877 1.42 


(DEU) Technische Universitat 
Munchen 


1303 1.90 


 
Eindhoven University of 
Technology 


864 2.45 
(GBR) University College 
London 


2233 1.78 


 Radboud University Nijmegen 837 1.60 (KOR) Seoul National University 1498 1.12 


 


Overall, Dutch research institutes fare well against the top institutes of comparator countries. Output volumes are 


often lower, but FWCI values are often the highest, even compared to institutes from the USA. For example, in 


Big Data, Eindhoven may have far fewer publications than all top international comparator institutes, but its FWCI 


is far higher. The same pattern can be seen for Imaging Technologies wherein Erasmus University Rotterdam has 


less than a fifth of the publication count of Harvard University but has significantly higher impact from that output. 


Corporate entities play a large role in Dutch research output and this can be readily seen for KTs such as Imaging 


Technologies, where Philips HealthTech is the 4th largest research institute by output. In Nano-manufacturing, 


ASML Netherlands BV is the largest producer of publications in the Netherlands and Philips Healthcare is the 5th 


largest. Philips and ASML also have the highest FWCI values in Nano-manufacturing of all Dutch and comparator 


country institutes.  


4. Dutch research cited in patents 


Patent data provide a means to assess the effectiveness by which research is being translated into real world 


applications. Patent citations to literature, an indicator measuring the number of times publications are cited in 


patents, are considered a proxy of the economic value of research output. A patent family represents the collective 


patent applications and granted patents related to a specific technology. Counts of patent families, rather than 


counts of patent applications (or granted patents), are increasingly used in evaluation studies as they more 


accurately capture the collective knowledge that is relevant to a specific technology. 


Differences can be seen between patent authorities, and these differences provide insight into not only the 


nationalities of the inventors and assignees (inventors and assignees will most often apply first to their own patent 


authority - the so-called “home-office advantage”, and then other patent authorities4), but also the potential 


markets for the technologies. For example, the United States of America is the largest commercial market in the 


world, and by patenting via the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the applicant expects to 


extract the most value from the technology.  


                                                      


4 For more information on costs and coverage considerations in patent applications, see:  
Harhoff, D., F. M. Scherer and K. Vopel (2002), “Citations, family size, opposition and the value of patent rights”, Research Policy, Vol. 


32/8, pp. 1343–63. 
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Dutch research is highly relevant on a global scale 


Across the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO), and the 


World Intellectual Property Office (WIPO), Dutch-authored publications, published between 2007 and 2016, in 


High Frequency Mixed Signal Technologies are cited by 7,985 patent families around the world. A Dutch inventor 


was involved in 920 (11.5%) of those families; an inventor from within the EU 28 was involved in 1,729 (26.7%); 


an inventor from outside the EU 28 was involved in 5,357 (67.1%) patent. In fact, for all KTs, most inventors 


listed in patent families that cite Dutch research are from outside the EU 28. This implies that for Dutch research 


(i.e. publications) in, and technologies (i.e. patents) related to each of the KTs, the expected economic gains are 


primarily from outside the EU 28. Of all KTs, Dutch research in High frequency and mixed signal technologies 


is cited the most in patents across the world, and the most by Dutch inventors and assignees, closely followed by 


Catalysis and Analytical Technologies. Interestingly, Catalysis is the KT which is most often cited in patent 


families with inventors and assignees from both within, and outside of, the EU 28.  


The strong corporate presence of companies such as Philips, and the fact that the Netherlands hosts 19 of the 


world’s largest Chemical companies, including BASF, AkzoNobel, Dow Chemical, SABIC and Royal Dutch 


Shell, shows that Dutch research in these KTs has ample opportunity for commercialisation not only locally but 


also through the global subsidiaries of these companies. 


There are numerous renowned foreign academic research institutes that cite Dutch research in their patent 


documents. These include Harvard University, the University of California system, CalTech, and MIT, and public 


research institutes such as CNRS. Dutch academic research institutes including Leiden University, University of 


Amsterdam, University of Utrecht, TU Delft and Eindhoven, do cite Dutch research but to a much smaller degree 


than foreign institutes. 


The most relevant point here is that entities that cite Dutch research are global in market reach, and span the 


academic, corporate, medical and public sectors. Dutch research output in the KTs is frequently utilised to support 


patent applications, indicating that the expertise and quality of Dutch research are far-reaching. The scope of this 


report does not call for an in-depth analysis of data on the licensing or commercial results of the patent families 


that cite Dutch research. However, the data discussed in this section provide positive signals of the utility and, by 


proxy, the value of Dutch research. 


5. Science and Technology Maturity per Key Technology 


Patterns of cumulative growth in output of scientific publications are very good indicators of where radical 


developments in science, technology and innovation occur. As the world produces more research, leading to more 


scientific publications, there will always be competition for resources, be it funding for basic or applied research 


or people who are able to undertake this research. By analysing growth characteristics, estimates can be generated 


to identify fast growing, breakthrough technologies5. The classification of each KT into three phases: emerging, 


improvement/uptake and mature, is based on the 2016 percentage share of the estimated maximum number of 


publications and the growth rate. The growth rate can be considered a proxy for how ‘hot’ the field of research is, 


and the share of estimated maximum count indicates the staying power of the field of research. 


Key Technologies vary in levels in maturity 


Among the KTs, Nanoscale Devices, Microfluidics, Blockchain and Nanomedicine have the highest growth rates 


as shown in Figure 4. Nanomedicine also has one of the lowest percentage-of-estimated-maximum values, 


indicating the field has significant room for growth. For broad KTs such as High-Frequency Mixed Signal 


Technologies, Analytical Technologies and Catalysis, growth was slower, and 2016 shares of estimated maximum 


counts tended toward higher ranges.  


Generally speaking, KTs in the lower right of Figure 4 can be considered as high-interest technologies in emerging 


fields, whereas KTs in the upper left are maturing fields.  


                                                      


5 Growth parameters and estimates of maximum output are provided by fitting logistic curve functions to the cumulative totals of each of the 
KTs, based on output data for the years 1996-2016. For an overview of studies that apply this technique, see Tugrul U. et al, Forecasting 


emerging technologies: Use of bibliometrics and patent analysis, Technological Forecasting and Social Change, 2006. 







 
 
 
  
 


 


 


10 


 


Figure 4: Growth rates and 2016 share of estimated maximum publications, per Key Technology, based on logistic curve fitting of 


cumulative global publication output between 1996 and 2016. Counts were estimated for years up to and including 2036. Bubble size 


represents estimated maximum number of publications. Source: Scopus.  


6. Concluding remarks 


The general view of research activity and output in the Netherlands is positive, both at the level of all publishing 


across all fields, and at the level of the KTs. Analysis of publication data demonstrates that, for all publication 


output across all fields, the Netherlands punches well above its weight, with a global publication share of 2.1% 
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(and a population share of just 0.2%), with an impact 77% above the world average, indicated by an FWCI of 


1.77. 


The development, definition and close examination of research activities surrounding each KT and the larger 


subject area categories they belong to, is a step towards identifying and refining the research agenda likely to have 


the greatest impact on the Dutch social, economic and research landscape in the near future. To this end, at the 


level of the KTs, the Netherlands is in a leading position in the EU 28, with almost all KTs having high impact, 


and an observable tendency towards highly excellent research (top 1%) in all KTs. The KT subject categories 


where Dutch research shows much higher relative shares compared to global shares include the Life Sciences 


technologies, Chemical technologies and Engineering & Fabrication technologies. 


Dutch research is not only highly international, with almost 61% of all publications the result of international 


collaboration, but also demonstrates high proportions of cross-sector collaboration – trends which can be observed 


in almost all KTs as well. Additionally, the economic value of Dutch research is being realised globally with 


Dutch research increasingly cited by inventors around the world. Dutch multinationals are some of the largest 


users and incorporators of Dutch research, and globally renowned research institutes are increasingly recognising 


the value of innovative research activities from the Netherlands. This is in line with the goals of policy instruments 


such as the Topsector policy, and the internationalisation of Private Public Partnerships. 


Dutch research expertise is spread across both maturing technologies, and promising, newer technology fields. 


Considering the relatively small number of research institutes in the Netherlands, the diversity of research 


activities provides benefits in the form of high impact output. So much so that Dutch research in certain KTs 


demonstrates higher impact than many internationally renowned institutes, including MIT and Harvard.  
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Appendix: Definition of Key Technologies 


The key technologies  included in this report are a result of the analysis of technologies that are important to the 


Dutch economy and/or solving current and future societal challenges as established by a High Level Group on 


key technologies in which representatives from a number of sectors, knowledge institutes, companies and 


ministries participated.  


From a High Level Group meeting of May 11 2017, a definition of Key technologies was established:  


 “A key technology is a technology characterised by a broad scope or range in innovations and/or sectors. They 


are essential in solving societal challenges and/or make a major potential contribution to the economy, through 


the emergence of new business and new markets, increasing competitiveness, and strengthening job growth. Key 


technologies create pioneering processes, products and/or services in innovations possible. Key technologies are 


relevant to science, society and the market.”6 


The KTs are clustered into 8 categories. These are: 


1. Advanced Materials  


2. Photonics and Light technologies  


3. Quantum technologies  


4. Digital technologies  


5. Chemical technologies  


6. Nanotechnologies  


7. Life science technologies  


8. Engineering and Fabrication technologies  


The categories and abbreviations for each key technology are presented in Table A.1. 


Table A.1: Categories and key technologies and abbreviations used in Figures and Tables. 


Category Technology name 
Abbreviated 
name 


Advanced Materials Bio (related) materials and soft material BioMat 
 Composite and ceramics CompCerms 
 Designer and meta materials DesMetaMat 
 Energy conversion EnrgConv 
 Energy storage materials EnrgStorg 
 Optical/electronic/magnetic materials (incl 2D and graphene) OEMMat 
 Smart/self healing/self-organising materials SmartMat 
 Structural materials StructMat 
 Thin films and coatings ThinFilmCoats 


Chemical technologies (Bio)Process technology including process intensification BioProcTech 
 Analytic technologies AnalytTech 
 Catalysis Catalysis 
 Electrification / Hydrogen technology / power to gas ElecHTech 
 Microreactors MicroReact 
 Separation technology SeprtTech 


Digital technologies Artificial intelligence (incl. machine and deep learning) AI 
 Big data and data analytics BigData 
 Block chain Blockchain 
 Encryption technologies/ digital security Encrypt 


                                                      


6 MEMO SLEUTELTECHNOLOGIEEN, EZ, NWO, TNO, 28 Juni 2017.  







 
 
 
  
 


 


 


13 


Category Technology name 
Abbreviated 
name 


 
High Performance Computing Grid Computing and Cloud 
Technologies/Computing 


HPCC 


Engineering and 
fabrication technologies 


(Opto)mechatronics OpMechat 


 Additive manufacturing/3D printing AddManuf 
 Cyberphysical systems CyberPhySys 
 High frequency and mixed signal technologies HFMSTech 
 Imaging technologies ImagTech 
 Robotics Robotics 
 Sensors and actuators SensActua 


Life sciences technologies Biocatalysis BioCat 
 Biochips and biosensors BioChipSens 
 Biofabrication Biofab 
 Gene editing/precise genetic engineering GeneEditEng 
 Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics GenXomics 
 Industrial biotechnology (white) IndBiot 
 Nanomedicine NanoMed 
 Organ on a chip OrgChip 
 Stem cell technology StemCellTech 
 Synthetic cell technology SynthCellTech 


Nanotechnologies Bionanotechnology Bionano 
 Micro and nanofluidics MicroFluidcs 
 Nanomanufacturing NanoManuf 
 Nanomaterials NanoMat 
 Nanoscale devices NanoDev 
 Semiconductor devices SemiCondD 


Photonics and light 
technologies 


Integrated photonics IntPhoton 


 Photon generation technologies PhoGenTech 
 Photonic detection PhoDet 
 Photovoltaics PV 


Quantum technologies Quantum communication QuComm 
 Quantum computing QuComp 
 Quantum sensors and metrology QuSensMet 
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Samenvatting  


Innovatie is van groot belang voor het concurrentievermogen van bedrijven en de werkgelegenheid en 


welvaart van de Nederlandse economie. Met name de technologische kant van innovatie krijgt  


prominente aandacht in het Nederlandse innovatiedebat ten opzichte van diverse niet-technologische 


typen innovatie. Niet-technologische vormen van innovatie zijn echter aanvullende bronnen van 


concurrentievoordeel die minstens net zo belangrijk zijn als technologische innovatie. Een voorname vorm 


van niet-technologische innovatie betreft sociale innovatie. Sociale innovatie omvat innovatieve 


organisatievormen (flexibel organiseren), het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden 


(dynamisch managen), het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en co-creatie 


(samen met anderen innoveren). Door sociale innovatie kan de technologische kennisbasis van 


organisaties beter worden benut. Desalniettemin zijn er weinig voorbeelden bekend van (succesvolle) 


beleidsinitiatieven op het gebied van sociale innovatie. Kleinschalige en gerichte beleidsexperimenten 


kunnen daar nieuwe inzichten over verschaffen. Dit onderzoeksrapport gaat in op deze lacune: het bevat 


de aanpak en de voornaamste bevindingen van een beleidsexperiment sociale innovatie dat is uitgevoerd 


bij een grote productieorganisatie in Nederland. Tevens worden ervaringen gedeeld van het 


onderzoeksteam omtrent factoren die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie 


vertragen of belemmeren. 


Beleidsexperiment sociale innovatie 


Het beleidsexperiment vond plaats bij een productielocatie in de regio Arnhem-Nijmegen van een 


internationaal opererend hightech bedrijf. Het experiment – ‘Model Cell’ genaamd bij het bedrijf - was 


gericht op het aandragen en introduceren van ideeën door operators ter verbetering van de 


werkomgeving om een meer uniforme standaardmanier van werken te creëren. Voor het aandragen van 


verbetermogelijkheden werden brainstormsessies gehouden met operators. In de oude situatie droeg het 


management verbetermogelijkheden aan. De brainstormsessies resulteerden in verbeterpunten op het 


gebied van hun handelingen, werkwijzen, en op kennisoverdracht tussen ploegen. Vervolgens werd een 


selectie van de operators een gedeelte van hun werktijd vrijgemaakt om de ideeën uit te werken. De 


verbeterpunten zijn geïmplementeerd. 


Deze interventie is uitgevoerd bij operators die actief zijn in een bepaald werkgebied binnen een grotere 


fabriek (de experimentgroep). Operators uit een ander werkgebied van de fabriek die vergelijkbare 


werkzaamheden uitvoeren dienden als controlegroep: de interventie vond daar niet plaats. Voor de 


effectmeting is één set van metingen uitgevoerd voorafgaande aan de interventie. Tevens hebben er drie 


sets van nametingen plaatsgevonden. Van de populatie van 50 operators hebben er uiteindelijk 16 de 


vragenlijst alle vier de keren ingevuld. De aanwezigheid van een relatief beperkt aantal observaties komt 


regelmatig voor bij academische managementstudies met een veldexperiment als onderzoeksmethodiek. 


Dit relatieve lage aantal maakte het wel wat lastiger om bepaalde analyses uit te voeren. Uit de 


effectmeting komt naar voren dat de interventie bij het betreffende bedrijf heeft geleid tot een hogere 


mate van; 


- Flexibele vaardigheden van operators; 


- Kennisuitwisseling tussen operators binnen een ploeg; 


- Interne samenwerking tussen operators binnen een ploeg; 


- Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten; 
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- Betrekken van derden (van buiten de eigen ploeg) bij verbeteractiviteiten; 


- Meer integrale verbeterbenadering waarbij andere organisatieonderdelen (buiten de eigen 


ploeg) zich aanpassen ten behoeve van verbeteractiviteiten. 


De tijd tussen de interventie en voordat het effect zichtbaar is en de tijdsduur van het significante effect 


varieert wel enigszins per bovengenoemde variabele. De onderstaande tabel gaat daar nader op in.  


Tabel I: Samenvatting van effecten van interventie op de betreffende afhankelijke variabelen. 


Afhankelijke variabele: Eerste nameting Tweede nameting Derde nameting 


Flexibele vaardigheden 0 X 0 


Kennisuitwisseling 0 X 0 


Interne samenwerking 0 X 0 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


0 X X 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


0 


 


X X 


Meer integrale verbeterbenadering 0 0 X 


0: geen significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele.  


X: wel een significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele. 


Uit aanvullende analyses komt naar voren dat een toename op bovenstaande variabelen gepaard gaat 


met meer incrementele procesinnovaties (+8%) en minder ervaren werkstress (-14%). Tevens is er een 


productiviteitsstijging waarneembaar van een bepaald soort handelingen die operators uitvoeren 


(handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten) van circa 27 á 34%. Bij een vergelijkbare 


productiviteit van andere handelingen die operators uitvoeren komt de totale productiviteitsstijging van 


operators dan uit op circa 1,1 á 1,4% na de interventie (zie ook de onderstaande tabel).  


Tabel II: Samenhang van interventie met innovatieprestaties en productiviteit. 


Prestatie-indicator: Toename na interventie: 


Incrementele procesinnovatie + (8%) 


Productiviteit van type 2 handelingen + (27%) 


Productiviteit van type 2 handelingen (na correctie van beschikbare 


productiecapaciteit) 
+ (34%) 


Totale productiviteit + (1,1%) 


Totale productiviteit (na correctie van beschikbare productiecapaciteit) + (1,4%) 


Ervaren stress - (14%) 
Type 2 handelingen: aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten. 


Totale productiviteit: som van 2 centrale handelingen (type 1 en 2 handelingen) van operators uit de experiment- en de 


controlegroep.  


Al met al geven de bevindingen aan dat de introductie van de betreffende sociale innovatie heeft geleid 


tot diverse ‘zachte’ effecten: meer flexibele vaardigheden, meer kennisuitwisseling en samenwerking, en 


een hogere mate van verbetervaardigheden en –gedrag. Er is ook een duidelijk verband met ‘harde’ 


prestatie-indicatoren: een hogere mate van incrementele procesinnovatie en productiviteitsstijging. 


Tevens wordt er een lagere mate van werkstress ervaren na de interventie.  
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Uit aanvullende interviews met managers en operators van het betreffende bedrijf kwamen ook 


verschillende barrières en kritische succesfactoren naar voren met betrekking tot het experiment. Hierbij 


valt te denken aan ondersteuning vanuit het management, het ontbreken van een uniforme standaard in 


de praktijk en de rol van eerstelijnsmanagers bij het coachen van operators zodat zij niet terug vallen in 


de oude situatie.  


Factoren die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of belemmeren 


Naast het bovengenoemde beleidsexperiment heeft het onderzoeksteam een analyse uitgevoerd van 


factoren die een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of belemmeren. De bijbehorende 


inzichten zijn tot stand gekomen aan de hand van ervaringen die het onderzoeksteam heeft opgedaan in 


de zoektocht naar een mogelijk tweede beleidsexperiment. Hiervoor heeft het onderzoeksteam minimaal 


9 verschillende initiatieven geanalyseerd. Hierbij valt onder meer te denken aan een experiment van job-


rotatie tussen bedrijven of een experiment gericht op het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven 


bij innovatieprojecten. 


Uit de inventarisatie van de verschillende initiatieven komen diverse factoren naar voren die een 


vertragende en/of belemmerende werking hadden, te weten; 


 Verschillende initiatieven zitten in een opstartfase: het is nog te vroeg voor het uitvoeren van een 


effectmeting; 


 Bedrijven zijn enigszins behoudend om experimenten sociale innovatie uit te voeren en/of om 


een externe partij een effectmeting uit te laten voeren; 


 Beleidsexperimenten met een effectmeting zijn niet altijd mogelijk en/of gewenst (onder andere 


vanwege de eigenschappen van het experiment waardoor er geen adequate effectmeting 


mogelijk was); 


 De aanwezigheid van meerdere stakeholders is van belang, maar kan vertragend of belemmerend 


werken voor een beleidsexperiment sociale innovatie; 


 Het belang van een interne champion. 


Het bevorderen van een community of practice 


Het bevorderen van een community of practice wordt gezien als een beleidsinstrument bij niet-


technologische innovatie. Dit type beleidsinstrument valt onder de groep van de zachte, meer vrijwillige 


beleidsinstrumenten welke bijdragen aan een grotere houdbaarheid en meer draagvlak van interventies. 


In het kader van dit beleidsexperiment onderneemt het onderzoeksteam diverse initiatieven om de 


community of practice te bevorderen; de bovengenoemde opgedane bevindingen en ervaringen worden 


gedeeld vanuit een netwerk van geïnteresseerde partijen. Dit biedt de betreffende partijen de 


mogelijkheid om onderling interesses en ervaringen op dat gebied uit te wisselen en aan te wakkeren. 


Tevens dient het als een opstap om dergelijke experimenten ook toe te passen bij hun eigen organisatie.  


In Nederland zijn er tal van verschillende initiatieven die als community of practice kunnen dienen voor 


sociale innovatie. De mate van volwassenheid alsmede de omvang, intensiteit en doelgroep varieert 


echter wel enigszins per initiatief. Bij dergelijke communities of practice valt te denken aan bijvoorbeeld 


het BOOST-netwerk van hightech en maakbedrijven in Gelderland en Overijssel, de taakgroep sociale 


innovatie binnen Brainport Development, de sociale innovatie werkgroep binnen de Topsector Logistiek, 


branchevereniging van chemiebedrijven, het Rotterdamse Initiatief Sociale Innovatie (RISI) opgericht door 
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het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en het CNV en het door het Havenbedrijf geïnitieerde project 


Rotterdam Werkt in samenwerking met talloze andere bedrijven en overheidsorganisaties in de Rijnmond 


Regio. Leden van het onderzoeksteam van dit project delen inzichten over sociale innovatie en nieuwe 


inzichten voortvloeiend uit dit beleidsexperiment bij tal van dergelijke initiatieven, alsmede via andere 


kanalen (waaronder media en via een nieuw boek over sociale innovatie). Al met al is het streven dat het 


verspreiden van nadere inzichten en bevindingen over sociale innovatie en beleidsexperimenten sociale 


innovatie uiteindelijk bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en de 


werkgelegenheid en welvaart van de Nederlandse economie. Diverse onderzoeken (waaronder Bloom, 


Lemos, Sadun, Scur en Van Reenen, 2014; Bloom en Van Reenen, 2007) hebben aangetoond dat landen 


die voorop lopen in de ontwikkeling en diffusie van best practices van sociale innovatie beter presteren 


dan landen die achterblijven in de adoptie van deze best-practices. Met name Scandinavische landen zoals 


Finland en Zweden hebben langdurig geïnvesteerd in bedrijven en netwerken ter bevordering van een 


snelle adoptie en diffusie van deze management practices. 


Aanbevelingen 


Voortbouwend op de inzichten uit dit rapport kunnen verschillende mogelijke acties gedestilleerd worden 


om experimenten en beleidsexperimenten sociale innovatie te bevorderen; 


 Bevorder de bewustwording van managers over de effecten van sociale innovatie; 


 Bevorder het gevoel van noodzaak om te experimenteren met sociale innovatie; 


 Zorg bij de topsectoren voor voldoende aandacht voor technologische innovatie én sociale 


innovatie; 


 Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor sociale innovatie; 


 Zorg tijdig voor commitment van cruciale stakeholders met een goede balans tussen 


samenstelling, draagvlak, en snelheid van de totstandkoming van een experiment sociale 


innovatie; 


 Zorg voor een interne champion van het experiment sociale innovatie. 


Om een effectmeting in het kader van een beleidsexperiment sociale innovatie te bevorderen kunnen 


naast de bovengenoemde mogelijke acties ook de volgende acties behulpzaam zijn; 


 Promoot een loket waar organisaties zich kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 


hebben om te experimenteren met sociale innovatie; 


 Focus bij de promotie van een dergelijke locatie niet alleen op economische en financiële 


instrumenten, maar ook op zachte instrumenten en kennisdeling over experimenten sociale 


innovatie; 


 Zorg voor duidelijke criteria die bij de aanmelding horen om tijdig de geschikte experimenten 


sociale innovatie te selecteren. Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria (bijvoorbeeld het 


aantal mensen of afdelingen dat betrokken wordt bij het experiment), het tijdsbestek waarin het 


experiment plaats gaat vinden, en daadwerkelijke commitment om met een beleidsexperiment 


sociale innovatie inclusief effectmeting aan de slag te gaan (bijvoorbeeld door het vragen van een 


letter of commitment vanuit het management van het bedrijf). 
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Al naar gelang de mogelijke actie en het momentum kunnen verschillende stakeholders op het gebied van 


sociale innovatie – waaronder sociale partners, kennisinstellingen en de overheid - betrokken worden om 


de acties te realiseren. Deze acties hebben als doel om sociale innovatie te bevorderen ten einde het 


innovatie- en concurrentievermogen te bevorderen. Zo kwam uit het uitgevoerde beleidsexperiment naar 


voren dat er naast meer flexibele vaardigheden, verbetervaardigheden en – gedrag, kennisdeling, en 


samenwerking ook een toename waarneembaar is van innovatieprestaties en productiviteit in het 


betreffende werkgebied. Het innovatie- en concurrentievermogen zijn cruciale ingrediënten voor het 


succes van organisaties en de bevindingen uit het beleidsexperiment onderstrepen de rol van sociale 


innovatie daarin. Uiteindelijk is het streven van bovenstaande acties dat organisaties meer de vruchten 


kunnen plukken van de waarde van sociale innovatie, net als onder andere de organisatie waar het 


experiment is uitgevoerd. 
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1. Beleidsexperimenten sociale innovatie: achtergrond en centrale onderwerpen 


Innovatie wordt gezien als een cruciale aanjager om concurrentievoordelen voor bedrijven te realiseren, 


en om welvaartsgroei voor nationale economieën te genereren (Andriopoulos en Lewis, 2009; 


Schumpeter, 1934). Een groot deel van het innovatiedebat heeft zich vooral gericht op technologische 


innovatie waarbij R&D- en ICT-investeringen en het aantal patenten prominente indicatoren zijn. Ook in 


het Nederlandse innovatiebeleid geniet technologische innovatie een centrale positie (Den Hertog e.a., 


2015). Nieuwe technologische kennis voortvloeiend uit R&D-investeringen zijn belangrijk, maar verklaren 


maar voor een beperkt deel het innovatiesucces van bedrijven (Teece, 2010). Niet-technologische 


innovatie, ook wel bekend als sociale innovatie, wordt gezien als een minimaal net zo belangrijke bron 


van innovatiesucces en concurrentievoordeel als technologische innovatie (Birkinshaw, Hamel, Mol, 2008; 


Hamel, 2006; Teece, 2010; Volberda, Van Den Bosch, Jansen, 2006; Volberda, Van Den Bosch, Mihalache, 


2014). Zo heeft grootschalig survey-onderzoek onder Nederlandse bedrijven aangetoond dat sociale 


innovatie relatief gezien ongeveer 75% bijdraagt aan het innovatiesucces van organisaties en 


technologische innovatie circa 25% (Volberda, Van Den Bosch, Heij, 2013a), zie ook Figuur 1.1. Sociale 


innovatie omvat de hefbomen innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het ontwikkelen van 


nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het realiseren van hoogwaardige 


arbeidsrelaties (slimmer werken) en co-creatie (samen met anderen innoveren) (Volberda, Jansen, 


Tempelaar, Heij, 2011). Door middel van sociale innovatie kan de technologische kennisbasis van 


organisaties beter worden benut en neemt het innovatierendement toe.  


Figuur 1.1: Technologische versus sociale innovatie. 


Technologische Innovatie Sociale Innovatie 
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Voorbeelden van sociale innovatie zijn onder andere de introductie van zelfsturende teams bij de DSM-


fabriek in Delft, de innovatiestudio’s bij Movares waarbij medewerkers voor een half jaar vrijgesteld 


kunnen worden om in een speciaal daarvoor bestemde ruimte aan een veelbelovende ontwikkeling te 


werken, ‘Google-tijd’ waarbij medewerkers een gedeelte van hun werktijd naar eigen inzicht mogen 


Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2005-2015. 
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invullen, en de introductie van een holacracy (besturingssysteem bestaande uit zelf-organiserende cirkels 


waarbij de autoriteit bij de medewerkers ligt). Andere voorbeelden van sociale innovatie hebben onder 


andere betrekking op de introductie van; 


 De divisionele M-vorm (een nieuwe organisatiestructuur gericht op het omgaan met complexe en 


diverse product- en marktgebieden); 


 Total quality management (een nieuwe set van managementactiviteiten en –processen gericht 


op het verminderen van kwaliteitsfouten en het verbeteren van klanttevredenheid); 


 De spaghetti-organisatie (een nieuwe organisatiestructuur met als doel om initiatieven van 


medewerkers te bevorderen en problemen behorende bij hiërarchie tegen te gaan); 


 De balanced scorecard (een nieuwe techniek en activiteit gericht op het integreren van 


verschillende typen informatie om zo beter geïnformeerde besluiten te nemen; 


 Kwaliteit van werkende leven (een nieuwe set van managementactiviteiten en –processen 


omtrent de inrichting van het werk van medewerkers om zo hun gevoel van geluk op het werk te 


bevorderen). 


Sociale innovatie heeft betrekking op het sociale systeem binnen het socio-technische systeem van een 


organisatie. Het is – vergeleken met technologische innovatie – minder tastbaar, meer context specifiek, 


meer ambigu, lastiger te imiteren en lastiger los te beschouwen van de rest van de organisatie. Zo dient 


een sociale innovatie aangepast te worden aan de technische, culturele, en politieke context van een 


organisatie om het succes ervan te bevorderen (Ansari e.a., 2010). De introductie van een vergelijkbare 


sociale innovatie kan verschillende effecten hebben bij verschillende organisaties, omdat het op andere 


manieren wordt geïmplementeerd (Benner en Tushman, 2002). Dergelijke eigenschappen maken het 


kopiëren van een sociale innovatie gecompliceerder voor concurrenten wat bijdraagt aan het versterken 


van de concurrentiepositie van een organisatie (Birkinshaw e.a., 2008). Zo heeft eerder onderzoek 


(waaronder Bloom e.a., 2014) aangetoond dat een prominent onderdeel van sociale innovatie – 


managementactiviteiten – ongeveer een kwart verklaard van de productiviteitsverschillen tussen 


bedrijven en tussen landen.  


Sociaal innovatieve bedrijven scoren op tal van prestatie-maatstaven ook beter dan niet sociaal 


innovatieve bedrijven, zoals radicale innovatie (nieuwe producten en diensten gericht op nieuwe 


markten), incrementele innovatie (verbeterde producten en diensten gericht op bestaande klanten), groei 


van marktaandeel, winstgroei, omzetgroei, en medewerkerstevredenheid (o.a. Camison en Villar-Lopez, 


2012; Volberda en Heij, 2015). 


De kracht van technologische innovatie en van sociale innovatie komt vooral naar voren als beide typen 


innovaties intensief aangewend worden (i.e., Damanpour, Walker, Avellaneda, 2009; OECD, 2005; 


Volberda e.a., 2014). Dit geldt voor verschillende typen innovatie, waaronder radicale innovatie en 


disruptieve innovatie (nieuwe oplossingen die verstorend werken voor bestaande markten). De 


gezamenlijke kracht van technologische innovatie en sociale innovatie komt ook tot uiting met betrekking 


tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid (zie ook Figuur 1.2). Organisaties die intensief inzetten op 


zowel technologische innovatie als sociale innovatie hebben een gemiddelde toename van de 


werkgelegenheid van circa 8% in een tijdsbestek van 3 jaar. Organisaties die niet tot nauwelijks inzetten 
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op deze twee typen innovatie hebben gemiddeld een afname van de werkgelegenheid van ongeveer 4%. 


Bedrijven die eenzijdig inzetten op technologische innovatie kennen een arbeidsuitstoot van circa 6%.  


Figuur 1.2: Gemiddelde toename van het aantal medewerkers (in %) bij verschillende gradaties van technologische 


innovatie en van sociale innovatie. 


 


 


Zoals gesteld in de brief van de Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer1 


en de analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting van innovatie en ondernemingsklimaat 


(Den Hertog e.a., 2015) zijn er weinig voorbeelden bekend van (succesvolle) beleidsinitiatieven op het 


gebied van sociale innovatie. In de brief van de Minister van Economische Zaken wordt eveneens gesteld 


dat “gerichte en kleinschalige beleidsexperimenten […] inzicht [kunnen] verschaffen in wat werkt en wat 


niet werkt op dit terrein.”  


Dit onderzoek gaat nader in op de behoefte voor beleidsexperimenten sociale innovatie in de Nederlandse 


context. Zo worden in dit rapport de bevindingen gepresenteerd van een effectmeting behorend bij een 


experiment sociale innovatie bij één van de grootste productielocaties die in Nederland is gevestigd. Het 


effect van sociale innovatie op het innovatiesucces en bedrijfsprestaties is reeds onderzocht (zie o.a. 


Damanpour e.a., 2009). De focus van het experiment ligt op het bieden van nieuwe inzichten in hoe sociale 


innovatie bijdraagt aan vernieuwing en verandering door het beter laten renderen van de ideeën en 


kennis van medewerkers.  


In dit onderzoeksrapport worden tevens verschillende ervaringen gedeeld om experimenten sociale 


innovatie en beleidsexperimenten sociale innovatie te bevorderen. Verder worden er verschillende 


activiteiten belicht die het onderzoeksteam heeft verricht of in de planning heeft staan om een 


community of practice rondom experimenten sociale innovatie te bevorderen. Het creëren van een 


                                                           
1 “Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13”. 
Overheidsidentificatienr.: 00000001003214369000 
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community of practice wordt gezien als een adequaat beleidsinstrument voor het stimuleren van niet-


technologische innovatie (Den Hertog e.a., 2016). 


Het volgende hoofdstuk belicht het beleidsexperiment dat is uitgevoerd bij een organisatie in Nederland. 


In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de opgedane ervaringen van het onderzoeksteam 


die het opzetten van een beleidsexperiment tegenwerken. Dit rapport sluit af met een hoofdstuk over 


beleidsinstrumenten voor experimenten waarin het bevorderen van een community of practice centraal 


staat. 
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2. Beleidsexperiment sociale innovatie 
 


In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het uitgevoerde beleidsexperiment sociale innovatie. Hiervoor 


wordt eerst een beknopte omschrijving gegeven van het bedrijf, gevolgd door een toelichting over de 


inhoud van het experiment. Na de omschrijving van de onderzoeksmethode worden de bevindingen 


gepresenteerd. Vervolgens worden de bevindingen gepresenteerd van aanvullende analyses omtrent de 


ontwikkeling van het innovatie- en concurrentievermogen. Na de bevindingen worden diverse barrières 


en kritische succesfactoren van dit experiment genoemd.  


2.1 Over de organisatie waar het experiment plaatsvond  
 


De organisatie waar het experiment is gehouden is actief in de hightech sector.2 De betreffende 


organisatie ontwerpt en fabriceert bepaalde hardware en software welke bestemd is voor 


consumentenelektronica, mobiele communicatie, beveiligingsoplossingen, en voor de 


automobielindustrie. Het bedrijf is actief in meerdere landen in de wereld en is gevestigd op een beurs in 


de Verenigde Staten. Het beleidsexperiment vond plaats bij een productielocatie van het bedrijf in de 


regio Arnhem-Nijmegen. Deze fabriek maakt de speciale en soms op maat gemaakte hardware. Bij de 


betreffende fabriek werken in totaal circa 900 personen.  


De fabriek bestaat uit meerdere gebieden (secties) waarbij in elk gebied een bepaald soort handelingen 


worden uitgevoerd. Vanwege de aanwezigheid van ploegendiensten zijn er gedurende de dag in één 


sectie meerdere ploegen actief. In één sectie zijn vijf ploegen actief die een bepaald soort handelingen 


verrichten. Het experiment vond plaats bij de operators van vijf ploegen van één sectie. Nadere informatie 


over deze sectie is te vinden in de paragraaf over de methodologische en empirische achtergrond.  


In het tijdsbestek dat de effectmeting plaatsvond had het bedrijf te maken met veranderingen in 


eigenaarschap. Een deel van de activiteiten is verkocht aan een groep investeerders. Deze groep van 


activiteiten hadden geen betrekking op de setting waar het experiment plaatsvond. Verderop in datzelfde 


jaar verrichtte een buitenlandse branchegenoot een overnamepoging op het andere deel van de 


activiteiten van het bedrijf. Deze overnamepoging vond plaats gedurende een aanzienlijke periode 


alvorens de formalisering ervan beklonken kon worden. Gedurende de looptijd van de effectmeting heeft 


deze overnamepoging geen significante invloed gehad op werkzaamheden van medewerkers die actief 


zijn in de setting van het experiment. 


 


  


                                                           
2 Mede uit het oogpunt van vertrouwelijkheid wordt het bedrijf niet met naam en al genoemd.  
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2.2 De interventie: over de inhoud van het experiment 
 


Bij dit experiment wordt een ‘Model Cell’ geïntroduceerd bij een selectie van operators die actief zijn in 


één van de vijf ploegen in een bepaalde sectie van de fabriek. Model Cell is de benaming voor het 


experiment bij het bedrijf en heeft betrekking op het continu verbeteren van de standaardmanier van 


werken. Het verbeteren van dit standaard gebeurt aan de hand van brainstormsessies die met operators 


worden gehouden. In de oude situatie droeg het management zelf verbeterideeën aan. Het bedrijf wenste 


dat operators meer betrokken worden bij verbetermogelijkheden en dat zij op een gegeven moment het 


identificeren en oplossen van verbeterpunten als standaardonderdeel gaan ervaren van hun 


werkzaamheden.  


Operators dienen als het ware betere probleemoplossers te worden door verbeterpunten te detecteren, 


ideeën aan te dragen die de wortel van het probleem aanpakken, en door aan de slag te gaan met de 


verbeterpunten. Verbeterpunten kunnen gerelateerd zijn aan problemen, afwijkingen van de standaard, 


en mogelijkheden ter verdere optimalisatie van de werkomgeving. De operators zijn de mensen binnen 


het bedrijf die de meeste praktijkervaring hebben met het uitvoeren van operationele activiteiten en 


daarmee ook de bijbehorende verbeterpunten. De gedachtegang is dat door de interventie de kennis en 


vaardigheden van operators in verhoogde mate worden aangewend.  


De introductie van de methodiek was in eerste instantie gericht op het creëren van een standaard (de 


beste werkmethode op dat moment), om vervolgens de standaard uit te dagen. Bij de operators van de 


experimentgroep ging het als het ware om het aandragen van verbetermogelijkheden die worden 


opgenomen in de standaardmanier van werken in combinatie met naleving van een uniforme 


standaardmanier van werken (in plaats van dat elke operator zijn/haar eigen werkmethodiek hanteert). 


Bij operators die actief zijn in één van de vijf ploegen uit de controlegroep werd dat niet geïntroduceerd. 


Inventarisatie van verbetermogelijkheden 


In de oude situatie droeg het management verbeterinitiatieven aan. Als onderdeel van de Model Cell heeft 


een eerstelijnsmanager (‘shift manager’) brainstormsessies gehouden met operators van de verschillende 


ploegen. Hierbij konden operators zelf verbeterpunten aandragen met betrekking tot hun werksituatie. 


De voornaamste ideeën hadden betrekking op: 


- De introductie van een digitaal scherm op een verplaatsbaar rek zodat operators gelijk kunnen 


zien welk product ze nodig hebben. De verwachting is dat de introductie van dit idee leidt tot 


tijdsbesparing doordat ze niet alle producten op het gehele rek dienen te scannen totdat ze het 


juiste product hebben. 


- Het bevorderen van kennisoverdracht tussen ploegen die elkaar opvolgen door het ontwikkelen 


van een digitaal informatieformulier. De over te dragen kennis heeft betrekking op kennis die 


meer specifiek is voor een bepaalde dienst en meer algemene informatie. De verwachting is dat 


hieronder een betere aanpassing plaatsvindt van productie met tijdelijke omstandigheden, zoals 


het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een tool. 


- Het introduceren van nieuwe werkwijzen voortvloeiend uit het verder automatiseren van de 


transportsystemen. Dit idee omvat het slimmer inzetten van medewerkers zodat er een meer 


efficiënte balans komt tussen enerzijds het uitvoeren van handelingen/bewerkingen en anderzijds 


het aan- en afvoeren van producten. Het initiatief beoogt echter ook om medewerkers te 
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bevorderen om problemen/afwijkingen aan te dragen, al dan niet door zelf contact op te nemen 


met personen van andere onderdelen binnen het bedrijf.  


Uitwerking en introductie van verbetermogelijkheden (in de praktijk) 


Een selectie van de operators is vervolgens een gedeelte van hun werktijd vrij gemaakt om die ideeën uit 


te werken. Indien nodig kregen zij wel ondersteuning vanuit andere vakgebieden, zoals IT. Het plan was 


dat de verbeterpunten in eerste instantie opgenomen zouden worden in de werkwijze van de vijf ploegen 


voor een periode van circa drie maanden.  


In de praktijk zijn de verbeterpunten geïntroduceerd en worden ze op het moment van schrijven van dit 


rapport nog steeds gehanteerd. Verder heeft de organisatie gecontroleerd of de verbeterpunten ook 


aangewend worden. De ondervraagde managers en operators die betrokken waren bij de interventie 


gaven – na afloop van de laatste nameting – aan dat de bovengenoemde ideeën geïntroduceerd zijn en 


dat ze dagelijks worden aangewend. De ondervraagde operators gaven in de interviews echter wel aan 


dat zij voorafgaande aan de interventie ook al wisten wat de standaardmanier van werken inhield. Het 


gegeven dat er na afloop van de interventie meer conform de standaardmanier van werken wordt 


gehandeld kan impliceren dat operators op basis van de interventie de standaardmanier van werken 


daadwerkelijk meer hebben toegepast. Als voornaam voordeel van de interventie gaven de ondervraagde 


operators aan dat bepaalde problemen in de ploeg(en) nu zijn aangepakt en dat er meer duidelijkheid en 


overzichtelijkheid is.  


2.3 Methodologische en empirische achtergrond 
 


In deze paragraaf wordt de onderzoeksaanpak belicht. Hiertoe wordt eerst de gehanteerde 


onderzoeksmethodiek belicht waarbij eveneens wordt stilgestaan bij kenmerken van operators uit de 


experiment- en controlegroep. Vervolgens komt aan bod hoe en wat er wordt gemeten.  


Onderzoek context 


Onderzoeksmethodiek: pretest-posttest quasi experimenteel ontwerp 


Voor het experiment wordt gebruik gemaakt van een methodiek welke in de wetenschap bekend staat 


als een pretest-posttest experimenteel ontwerp met een controlegroep (Campbell en Stanley, 1963). De 


pre- en posttest hebben betrekking op achtereenvolgens een meting voorafgaande aan een bepaalde 


verandering (de interventie) en één of meerdere metingen na afloop van die verandering. De verandering 


vindt plaats bij operators van één sectie in de fabriek. Operators van een andere sectie in dezelfde fabriek 


dienen als controlegroep. De fabriek bestaat uit meerdere secties (zie ook Figuur 2.3.1). Een sectie omvat 


een gebied van de fabriek waar een bepaald soort handelingen worden uitgevoerd. Aangezien de fabriek 


werkt met ploegendiensten zijn in één sectie meerdere ploegen actief. Iedere ploeg draait over de tijd 


verschillende shifts (ochtend, middag, e.d.).  


De controlegroep dient als het ware om te corrigeren of te controleren voor bepaalde andere effecten – 


anders dan van de interventie – op de te meten variabelen. Op deze manier kan het effect van de 


interventie op de betreffende variabelen zuiverder worden gemeten. Hiertoe dient de controlegroep wel 
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vergelijkbaar te zijn met de experimentgroep. Om de overige omstandigheden zoveel als mogelijk 


vergelijkbaar te houden dienen operators van één sectie binnen de fabriek als experimentgroep en 


personen van een andere sectie binnen dezelfde fabriek als controlegroep. Bij de controlegroep vindt het 


bovengenoemde experiment niet plaats. Bij hen was de gebruikelijke gang van zaken leidend (cf. Martin 


e.a., 2013) en wordt de interventie naar verwachting nog later geïntroduceerd (na het begin van 2018) 


(cf. Dvir e.a., 2002).  


Tevens is de controlegroep geselecteerd die zoveel als mogelijk vergelijkbare werkzaamheden uitvoert als 


de experimentgroep. Bij beide secties (experiment- en controlegroep) verplaatsen operators 


halffabricaten in partijen van de ene behandeling naar de andere. Het werkgebied van de 


experimentgroep heeft betrekking op een onderdeel van de fabricage gericht op implanteerbare 


technologieën. Het werkgebied van de controlegroep omvat een onderdeel van de fabricage gericht op 


het polijsten van de producten. Om de kansen op kruisbestuivingen te verkleinen is een controlegroep 


geselecteerd waarvan de sectie niet direct grenst aan de sectie van de experimentgroep. 


Figuur 2.3.1: Illustratie van experiment- en controlegroep. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


De experimentgroep betreft personen uit 5 ploegen opererende in één sectie waarbij de interventie wel 


wordt geïntroduceerd. Operators die werkzaam zijn bij 5 ploegen van de andere sectie dienen als 


controlegroep: de interventie vond daar niet plaats ten tijde van de metingen. Voortbouwend op de aard 


van het experiment en de aanwezigheid van ploegendiensten binnen een sectie ligt het niet voor de hand 


dat individuele operators of verschillende ploegen binnen één sectie willekeurig worden ingedeeld in 


experiment- en controlegroep. Dit zou bijvoorbeeld besmetting tussen experiment- en controlegroep in 


Fabriek X 


Sectie 1 (experimentgroep) Sectie 2 (controlegroep) Andere secties  
(buiten beschouwing) 


Ploeg A 


Ploeg B 


Ploeg C 


Ploeg D 


Ploeg E 


Ploeg A 


Ploeg B 


Ploeg C 


Ploeg D 


Ploeg E 
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de hand werken. Het indelen van ploegen in experiment- en controlegroep vindt dan ook plaats op het 


niveau van een sectie. Het betreffende bedrijf had reeds een keuze gemaakt bij welke sectie de interventie 


in eerste instantie plaats zou vinden. De motivatie voor deze keuze bouwde mede voort op de relatief 


beperkte omvang van de groep operators die actief is in het betreffende werkgebied, en dat het een groep 


is die redelijk ervaren is en relatief weinig fluctuatie kent in het medewerkersbestand. De relatief beperkte 


omvang van de experimentgroep is in lijn met de strekking van de eerdergenoemde brief van de Minister 


van Economische Zaken om gerichte en kleinschalige beleidsexperimenten uit te voeren. Relatief weinig 


fluctuatie in de operators biedt verschillende voordelen uit onderzoekstechnisch oogpunt, waaronder op 


het gebied van het maken van vergelijkingen over de tijd.  


Het komt vaak voor bij experimenten in sociale settings dat onderzoekers niet de volledige controle 


hebben (Campbell en Stanley, 1963). In dergelijke gevallen wordt er ook gesproken over een quasi 


experimenteel ontwerp. Een quasi experimenteel ontwerp kan ook gewoon tot “bruikbare beoordelingen 


leiden van de effecten van interventies” (Morris, 2008: 365). Het intact houden van de bestaande ploegen 


vergroot de mate waarin bevindingen van het experiment gegeneraliseerd kunnen worden naar andere 


settings (externe validiteit), omdat eigenschappen van bestaande ploegen dan niet verstoord worden 


(Campbell en Stanley, 1963; Dimitrov en Rumrill, 2003). Hierbij valt te denken aan een herschikking van 


operators tussen verschillende ploegen in experiment- en controlegroep. Nadere informatie over de 


onderzoeksaanpak om de validiteit van het experiment te bevorderen is te vinden in Appendix 1. 


Kenmerken van de operators uit de experiment- en controlegroep 


In samenspraak met een operationele manager van de betreffende ploegen is deze selectie gemaakt. Na 


de selectie bleven er in totaal 50 operators (5 per ploeg) over om de vragenlijsten te beantwoorden welke 


evenredig verdeeld zijn over de experiment- en controlegroep. De selectie vond zodanig plaats dat 


operators die geregeld in andere secties actief zijn niet zijn geselecteerd. Hierdoor nemen de kansen af 


op besmetting van het effect van de interventie op de individuele prestatiemaatstaven. Door de kansen 


op besmetting te verkleinen kunnen bepaalde effecten nauwkeuriger worden toegeschreven aan de 


experimentgroep (en de controlegroep). 


De onderstaande tabel geeft aan hoeveel operators per set van metingen de vragenlijst hebben ingevuld. 


Uit deze tabel valt op te maken dat het aantal operators die per sessie hebben deelgenomen varieert 


tussen 27 en de 37. Zestien operators hebben de vragenlijst ingevuld bij elk van de vier sessies. Voor de 


onderstaande analyses wordt gebruik gemaakt van data van operators die de vragenlijst hebben ingevuld 


bij alle vier de sessies van metingen (cf. o.a. Martin e.a., 2013). Het toegang hebben tot een relatief 


beperkt aantal observaties komt vaker voor bij veldexperimenten (o.a. Barling e.a., 1996; Dvir e.a., 2002). 


Dit beperkte aantal observaties heeft wel implicaties voor de verklaringskracht van een test als geheel. 


Nadere informatie over de selectie van operators en de implicaties daarvan staan eveneens in Appendix 


1. De onderstaande alinea’s bevatten de voornaamste kenmerken van de effectmeting, alsmede de 


voornaamste bevindingen. 
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Tabel A: Aantal operators per set van meting die de vragenlijst hebben beantwoord. 


Meetsessie Nulmeting Eén-meting Twee-meting Drie-


meting 


Aantal operators 


die vragenlijst 


elke sessie 


hebben ingevuld 


Experimentgroep; 20 18 15 12 9 


Controlegroep: 17 12 15 15 7 


Totaal: 37 30 30 27 16 


Overlap met nulmeting: - 27 van 37 27 van 37 19 van 37 16 van 37 


 


De gemiddelde leeftijd van alle operators die elk van de vier keren de vragenlijst hebben ingevuld is – ten 


tijde van de nulmeting – 41 jaar. Zij zijn gemiddeld 17 jaar werkzaam bij het betreffende bedrijf (inclusief 


juridische rechtsvoorganger) en 10 jaar bij de betreffende sectie. We voeren verschillende testen uit om 


te kijken in hoeverre de operators die alle vier de sessies een vragenlijst hebben ingevuld verschillen met 


operators die dat niet hebben gedaan. Deze testen worden nader toegelicht in Appendix 1. Op basis van 


de verschillende testen komt naar voren dat de ondervraagde operators op tal van dimensies 


representatief zijn voor de grotere groep van operators binnen de populatie, waaronder op leeftijd en 


opleidingsniveau. Verder hebben operators uit de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores op 


meerdere dimensies, waaronder op het aantal jaren dat ze werkzaam zijn in het betreffende werkgebied. 


Metingen 


Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van bestaande schalen uit de academische literatuur. Het gros van 


de vragen heeft antwoordmogelijkheden op een zevenpuntschaal variërend van “zeer mee oneens” 


(score: 1) tot en met “zeer mee eens” (score: 7). De vragenlijst is getest onder operators. Dit heeft geleid 


tot verschillende herformuleringen om zo meerdere items beter af te stemmen met de doelgroep. Na 


twee maal prestesten gaven de proefrespondenten aan geen verdere opmerkingen en/of 


onduidelijkheden te zien. Survey-data is aangevuld met data van de Human Resource-afdeling waarbij 


gegevens van operators (die wel én niet hebben deelgenomen) zijn verzameld over geboortedatum, 


geslacht, en omvang van de werkweek.  


De nulmetingen zijn in de eerste helft van juli 2016 gehouden onder de experiment- en controlegroep. In 


september 2016 is aangevangen met de interventie. Na correctie voor de zomervakantie zit er dan circa 


vier weken tussen de nulmeting en het begin van de interventie (cf. Schweiger en DeNisi, 1991). De eerste 


set van nametingen vond plaats in de tweede helft van januari (2017). De tweede en derde set van 


metingen vonden achtereenvolgens plaats in oktober 2017 en januari 2018.  


Manipulatie checks 


Zoals eerder is beschreven in dit hoofdstuk heeft de interventie betrekking op het aandragen en invoeren 


van ideeën ter bevordering van een uniforme standaardmanier van werken. In de praktijk kwam de 


interventie vooral neer op het aandragen en uitwerken van ideeën ter verbetering die worden 


opgenomen in de standaardmanier van werken en waarbij de standaardmanier van werken ook in de 
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praktijk wordt nageleefd op een uniforme wijze (in plaats van dat elke operator en/of ploeg zijn/haar 


eigen werkwijze hanteert). De verbeterideeën die operators hebben aangedragen bij de 


brainstormsessies zijn al eerder in dit hoofdstuk vermeld. 


Een belangrijk onderdeel van een effectmeting op basis van de gehanteerde onderzoeksmethodiek is om 


te beoordelen of operators uit de experimentgroep ook daadwerkelijk die ideeën hebben aangedragen 


en opgenomen in die uniforme standaardmanier van werken. Ze dienen als het ware meer ‘blootgesteld’ 


te worden aan de interventie dan operators uit de controlegroep. Als zij significant meer blootgesteld zijn 


aan de interventie, dan kan gesteld worden dat de interventie effectief is geweest.  


Met een manipulatietest kan nagegaan worden of personen in de experimentgroep meer zijn 


‘blootgesteld’ aan een interventie dan personen in de controlegroep. Ter indicatie van deze interventie 


wordt een schaal ingebracht voor de mate waarin operators handelen conform een bepaalde standaard. 


Deze schaal noemen we standaardisatie (Hsieh en Hsieh, 2001). Een voorbeeld van een item is: “Welke 


situatie zich ook voordoet, ik en mijn ploeggenoten hebben procedures die we volgen om daarmee om te 


gaan”. Een ander voorbeeld is: “ik en mijn ploeggenoten hebben specifieke procedures te volgen”. 


Afhankelijke variabelen 


Naast de manipulatietest is een belangrijk onderdeel van een effectmeting om te beoordelen welke 


effecten er optreden op basis van de interventie. In het kader van dit experiment worden meerdere 


afhankelijke variabelen meegenomen. Tabel B geeft een overzicht van de verschillende afhankelijke 


variabelen die zijn meegenomen in dit onderzoek en zijn gemeten op basis van een enquête. Zo is de mate 


van kennisuitwisseling tussen operators binnen een ploeg gemeten. Een voorbeeld van een bijbehorende 


stelling is: ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen goed ervaringen uitwisselen om zo nieuwe initiatieven op te 


laten bloeien’. 


De afhankelijke variabelen zijn gemeten op een 7 punt schaal variërend van zeer mee oneens (score 1) tot 


en met zeer mee eens (score 7). Items waarbij gevraagd wordt naar de perceptie van respondenten komt 


veelvuldig voor in academische managementwetenschappen. Daarnaast zijn dergelijke perceptuele items 


in het bijzonder geschikt om een indicatie te krijgen van de meer zachte prestatiemaatstaven waaronder 


kennisuitwisseling. Dit geldt eveneens voor de minder tastbare eigenschappen van sociale innovatie. 


Bij enkele afhankelijke variabelen is de mate van interne betrouwbaarheid (de mate van samenhang 


tussen items die samen een variabele vormen) van een variabele soms aan de lage kant. Dit heeft 


waarschijnlijk ook te maken met het relatief laag aantal observaties. Als vuistregel voor de mate van 


interne betrouwbaarheid geldt een Cronbach’s alpha van 0,7, al is het bij wat meer diffuse variabelen – 


zoals in dit onderzoek - acceptabel als het boven de 0,6 is (Volberda e.a., 2012). Bij werkstress (αnulmeting = 


0,50) en werkbeleving (αnulmeting = 0,41) komt de mate van interne betrouwbaarheid bij de nulmeting niet 


boven deze grenswaarde (zie ook Appendix 2). Scores op de afhankelijke variabelen bij een nulmeting 


vormen het referentiepunt voor de nameting. Vanwege de lage interne betrouwbaarheid bij de nulmeting 


worden er voor werkstress en werkbeleving geen effectmetingen uitgevoerd. 


De in Tabel B genaamde afhankelijke variabelen zijn de meer zachte prestatie-variabelen die de 


onderzoekers hebben gemeten bij operators uit de experiment- en de controlegroep. Naast het bepalen 


van effect van de interventie op die variabelen zijn er diverse aanvullende analyses op verschillende meer 
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harde prestatie-indicatoren. Zo is er bij de laatste nameting een schaal opgenomen over incrementele 


procesinnovatie. Verder is er gebruik gemaakt van beschikbare data (zogeheten ‘archival data’) van de 


organisatie omtrent de ontwikkeling van de productiviteit bij de experiment- en controlegroep. Zo wordt 


er gekeken naar de ontwikkeling van het aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te 


meten bij de experiment- en controlegroep voor, tijdens en na afloop van de interventie. In paragraaf 2.6 


wordt nader ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de aanvullende analyses met dergelijke 


feitelijke data.  
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Tabel B: Overzicht van afhankelijke variabelen in studie. 


Afhankelijke variabele: Korte omschrijving: Bron van 
schaal: 


Aantal 
vragen: 


Voorbeeld van vraag: 


Flexibele vaardigheden Een brede set van vaardigheden die operators 
hebben of vlot kunnen oppakken en die ze kunnen 
toepassen in verschillende omstandigheden  


Bhattacharya 
e.a. (2005) 


7 ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen ingezet worden 
op verschillende taken als dat nodig is’ 


Kennisuitwisseling  Het uitwisselen en combineren van ideeën en van 
kennis tussen operators binnen hun ploeg 


Collins en 
Smith (2006) 


7 3 ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen goed 
ervaringen uitwisselen om zo nieuwe initiatieven 
op te laten bloeien’ 


Interne samenwerking Operators die - indien nodig - ondersteuning 
bieden bij de werkzaamheden van andere 
operators binnen hun eigen ploeg door het delen 
van kennis of door het voorzien van aanmoediging 
en ondersteuning 


Zhou en 
George (2001) 


3 4 ‘Ik en mijn ploeggenoten ondersteunen een 
ander binnen de eigen ploeg als het bij hem/haar 
niet lekker loopt’ 


Werkstress Het ervaren van negatieve emoties vanwege het 
werk 


Keller (2001) 2 5 ‘Ik voel mij nooit onder druk gezet bij mijn werk’ 
(dit betreft een omgedraaide stelling) 


Werkbeleving  Conflicten in taken en tijd die een operator ervaart 
bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden 


Grönlund 
(2007) 


2 6 ‘Mijn functie vereist dat ik zeer hard werk’ 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


Verbetervaardigheden en -gedrag van operators 
uit ploegen om strategische verbeteractiviteiten 
van de organisatie uit te voeren 
 


Jørgensen e.a. 
(2006) 


9 ‘Ik en mijn ploeggenoten geven duidelijk en tijdig 
gehoor aan ideeën voor verbetering’ of ‘Ik en 
mijn ploeggenoten maken gebruik van bepaalde 
officiële methodes om problemen te detecteren 
en op te lossen’ 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


Verbetervaardigheden en -gedrag van operators 
van een ploeg gericht op het betrekken van 
anderen (van buiten de eigen ploeg) bij 
verbeteractiviteiten 


Jørgensen e.a. 
(2006) 


4 ‘Bij verbeteractiviteiten let mijn ploeg op het 
belang van derde partijen (andere ploegen, 
andere secties, externe bedrijven)’ 


                                                           
3 Op basis van Cronbach’s alpha analyse is 1 item van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 8 
naar 7. 
4 Op basis van Cronbach’s alpha analyse is 1 item van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 4 
naar 3. 
5 Op basis van Cronbach’s alpha analyse zijn 2 items van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 
4 naar 2. Ook na het verwijderen van de betreffende 2 items bleef de Cronbach’s alpha relatief laag bij de nulmeting.  
6 Het relatief lage aantal items bij deze variabele maakte het lastig om items te verwijderen op basis van Cronbach’s alpha analyse. De Cronbach’s alpha is 
relatief laag bij de nulmeting. 
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Meer integrale 
verbeterbenadering 


Aanpassingen van andere organisatieonderdelen 
(van buiten de eigen ploeg) gericht op het 
ondersteunen en verder verbeteren van 
verbeteractiviteiten van operators van een ploeg. 
Dergelijke aanpassingen van andere 
organisatieonderdelen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op de mate van monitoring van 
verbeteractiviteiten, en de mate van evaluatie van 
de samenstelling van de ploeg om 
verbeteractiviteiten te bevorderen. 


Jørgensen e.a. 
(2006) 


4 ‘De manier hoe onze ploeg georganiseerd is 
wordt regelmatig tegen het licht gehouden en 
indien nodig aangepast om zo 
verbeteractiviteiten te bevorderen’ 
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2.4 Resultaten 
 


In de vorige paragraaf is de onderzoeksaanpak omschreven. In deze paragraaf komen de voornaamste 


bevindingen van de bovengenoemde aanpak naar voren.  


Manipulatietest 


Aan de hand van de manipulatietest kan gekeken worden in hoeverre de interventie effectief was. Met 


andere woorden: of personen in de experimentgroep meer zijn ‘blootgesteld’ aan een interventie dan 


personen in de controlegroep. Op basis van de verzamelde data komt naar voren dat operators van de 


experimentgroep tijdens onze meetperiode significant meer gestandaardiseerd zijn gaan werken dan 


operators van de controlegroep. Figuur 2.4.1 illustreert de mate waarin operators van de experiment- en 


van de controlegroep gemiddeld gezien handelen conform de standaard. In dit figuur is te zien dat de 


mate van standaardisatie (αnulmeting = 0,77; αnameting 1 = 0,86; αnameting 2 = 0,79; αnameting 3 = 0,76) bij operators 


van de experimentgroep bij de nulmeting zo goed als identiek is als bij de operators van de controlegroep. 


Operators van de experiment- en de controlegroep hadden dus vergelijkbare scores op de mate van 


standaardisatie voorafgaande aan de interventie. Ook bij de eerste nameting zijn er geen significante 


verschillen daarin waargenomen (F1, 14 = 0,07, p > 0,10). 


Bij de tweede (F1, 13 = 5,66, p < 0,05) en derde nameting (F1, 14 = 3,37, p < 0,10) zijn er wel significante 


verschillen waargenomen tussen operators van de experimentgroep en van de controlegroep op de mate 


van standaardisatie. Bij de tweede nameting scoren operators van de experimentgroep en van de 


controlegroep achtereenvolgens een 6,5 (σ = 0,46) en een 5,7 (σ = 0,44) op standaardisatie. Bij de derde 


nameting gaat dit respectievelijk om een 6,2 (σ = 0,51) en een 5,7 (σ = 0,53). Een mogelijke verklaring 


waarom er pas vanaf de tweede nameting een significant verschil waarneembaar is kan te maken hebben 


met de benodigde tijd om de nieuwe manier van werken inclusief bijbehorende verbeterpunten te 


internaliseren; het uitwerken van ideeën ter verbetering – naast de dagelijkse werkzaamheden – kost tijd, 


net als dat medewerkers gewend zijn geraakt aan de nieuwe uniforme manier van werken en daarnaar 


handelen. Tussen de nulmeting en eerste nameting is de interventie aangevangen, maar de 


implementatie ervan bij de operators van de experimentgroep kost ook tijd. Het onderstaande figuur 


suggereert dat de nieuwe standaardmanieren nog niet volledig was ingebed bij operators van de 


experimentgroep ten tijde van de eerste nameting. Al met al suggereren de bevindingen op basis van de 


tweede en derde nameting (ten opzichte van de nulmeting) dat de interventie effectief is geweest.  


Uit Figuur 2.4.1 valt ook op te maken dat er sprake is van een mogelijke lichte daling van de mate van 


standaardisatie bij operators van de experimentgroep tussen de tweede en derde nameting. Deze 


mogelijke lichte daling kan mogelijk te maken hebben met de neiging van operators om over de tijd wat 


terug te vallen naar de oude situatie. In paragraaf 2.6 wordt daar nader op ingegaan.  
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Figuur 2.4.1: Mate van standaardisatie over de tijd. 


 


Effect op afhankelijke variabelen 


Appendix 2 presenteert de gemiddelde scores en standaarddeviaties op de voornaamste afhankelijke 


variabelen bij de verschillende metingen. In de betreffende tabel is eveneens een onderscheid gemaakt 


tussen experiment- en controlegroep. Alvorens effecten te berekenen wordt eerst gekeken of wordt 


voldaan aan de voorwaarden voor de betreffende analysetechniek. Appendix 1 gaat nader in op de testen 


voor deze voorwaarden. Hieruit komt naar voren dat operators uit de experiment- en de controlegroep 


een vergelijkbare mate van standaardisatie hadden voorafgaande aan de interventie (voorwaarde 2). Dit 


geldt eveneens voor de afhankelijke variabelen. Echter, bij verschillende afhankelijke variabelen wordt er 


niet voldaan aan de tweede voorwaarde. Bij verschillende afhankelijke variabelen is bij bepaalde 


nametingen de variantie niet homogeen verdeeld tussen experiment- en controlegroep (zie ook Appendix 


3). 


Bij de afhankelijke variabelen die aan beide bovengenoemde voorwaarden voldoen is aan de hand van 


univariate general lineair models berekend of de interventie een significant effect heeft op de afhankelijke 


variabelen (bij de betreffende nameting) waarbij er gecontroleerd wordt voor invloed van de afhankelijke 


variabele ten tijde van de nulmeting (cf. o.a. Barling e.a., 1996). De bevindingen ervan worden 


gepresenteerd in Appendix 4. Tabel C vat de bevindingen daarvan samen. 


Om een beeld te vormen van de aanwezigheid van effecten van de interventie op de afhankelijke 


variabelen die geen homogene variantie hebben bij de experiment- en controlegroep (bij de betreffende 


nameting en bij de nulmeting) wordt er gebruik gemaakt van een andere analysetechniek: de independent 


samples T test. Hiervoor zijn verschillende beweegredenen. Vanwege het ontbreken van een homogene 


variantie wordt er niet voldaan aan de voorwaarden voor een paired-sample t-test. Dit geldt ook voor een 
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MANCOVA-test.7 Bij de independent samples T-test worden de scores op de betreffende afhankelijke 


variabele (bij een specifieke nameting) van operators uit de experimentgroep vergeleken met die van 


operators van de controlegroep. Hiermee kan nagegaan worden of er een significant verschil is tussen 


deze twee groepen op een bepaalde afhankelijke variabele bij een bepaalde nameting. Zoals eerder 


belicht had geen enkele van de onderzochte afhankelijke variabelen een significant verschillende score 


tussen experiment- en controlegroep bij de nulmeting. Een voordeel van de independent samples T test 


is dat het ook mogelijk is om rekening te houden met ongelijke varianties bij de afhankelijke variabele 


(tussen experiment- en controlegroep). Het uitvoeren van t-testen komt vaker voren in academische 


managementstudies met veldexperimenten (o.a. Martin e.a., 2013). De bevindingen van de betreffende 


independent samples T testen worden gepresenteerd in Appendix 5. De bijbehorende bevindingen zijn 


eveneens opgenomen in Tabel C. 


Tabel C: Samenvatting van effecten van interventie op de betreffende afhankelijke variabelen. 


Afhankelijke variabele: Eerste nameting Tweede nameting Derde nameting 


Flexibele vaardigheden 0 X 0 


Kennisuitwisseling 0 X 0 


Interne samenwerking 0 X 0 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


0 X X 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


0 


 


X X 


Meer integrale verbeterbenadering 0 0 X 


0: geen significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele.  


X: wel een significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele. 


 


Zoals uit Figuur C valt op te maken is er een significant effect waargenomen van de interventie op de 


verschillende variabelen. Zo heeft de interventie geleid tot een hogere mate van flexibele vaardigheden, 


interne samenwerking, en het betrekken van derden bij verbeteractiviteiten. In de volgende paragraaf 


worden mogelijke verklaringen gegeven waarom bepaalde effecten alleen optreden bij bepaalde 


nametingen. De onderstaande figuren visualiseren de scores op de betreffende afhankelijke variabelen 


van operators van de experiment- en van de controlegroep bij de verschillende metingen.  


  


                                                           
7 MANCOVA is een afkorting van de Engelstalige omschrijving van multivariate analyse van covariantie.  
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Figuur 2.4.2: Pre- en postinterventie scores op flexibele vaardigheden. 


 


Figuur 2.4.3: Pre- en postinterventie scores op kennisuitwisseling. 
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Figuur 2.4.4: Pre- en postinterventie scores op interne samenwerking. 


 


 


Figuur 2.4.5: Pre- en postinterventie scores op het uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten. 
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Figuur 2.4.6: Pre- en postinterventie scores op het betrekken van derden bij verbeteractiviteiten. 


 


 


Figuur 2.4.7: Pre- en postinterventie scores op meer integrale verbeterbenadering. 


 


Het onderstaande figuur geeft de effecten weer uitgedrukt als een percentage. 
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Figuur 2.4.8: Samenvatting van de voornaamste effecten van interventie.8 


 


 


  


                                                           
8 De onderstaande percentages zijn berekend door bij de experimentgroep het verschil in scores tussen nul- en de 
betreffende nameting te bepalen op de betreffende afhankelijke variabele en dat te corrigeren door het verschil op 
de score tussen nul- en de betreffende nameting bij de controlegroep.  
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2.5 Reflectie op bevindingen 
 


De rol van sociale innovatie op het innovatiesucces en de bedrijfsprestaties hebben reeds aandacht 


genoten in de academische literatuur (o.a. Damanpour e.a., 2009; Volberda e.a., 2013b). Bij dit 


experiment lag de focus meer op mechanismes hoe een specifiek voorbeeld van sociale innovatie 


bijdraagt aan vernieuwing en verandering bij een specifiek organisatieonderdeel. Al met al komt uit de 


bovenstaande analyses naar voren dat de interventie een effect heeft op verschillende factoren (zie ook 


Tabel C). Hieronder volgen enkele observaties naar aanleiding van de bevindingen. 


Het creëren van een uniforme standaardmanier van werken waarbij verbetermogelijkheden van operators 


zijn opgenomen is een voedingsbodem om het aanpassingsvermogen verder te bevorderen 


Uit de bevindingen komt naar voren dat het introduceren van een uniforme standaardmanier van werken 


- waarbij ook verbetermogelijkheden van operators zijn opgenomen - een voedingsbodem vormt voor 


verbeteringsvaardigheden- en gedrag van operators. Zo heeft de interventie geleid tot een toename van 


flexibele vaardigheden van operators en tot verschillende varianten van verbeteringsvaardigheden en –


gedrag (uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, betrekken van derden bij verbeteractiviteiten en 


meer integrale verbeterbenadering). Een toename in dergelijke vaardigheden geldt op zijn beurt weer als 


een voedingsbodem om andere verbeteringen te realiseren. Dit komt ten goede van het 


aanpassingsvermogen van de betreffende organisatieonderdeel en dan vooral met betrekking tot de meer 


incrementele aanpassingen.  


Er zit variatie in de incubatietijd voordat een sociale innovatie effect heeft en in de duur van dat effect 


Uit de bevindingen komt naar voren dat de interventie significante effecten heeft vanaf de tweede 


nameting. Voortbouwend op de kenmerken van de interventie is dat redelijkerwijs ook niet geheel 


onverwachts te noemen (zie ook de alinea over de manipulatie check). De bevindingen suggereren 


eveneens dat het effect van de interventie op flexibele vaardigheden, kennisuitwisseling en interne 


samenwerking meer op de middellange termijn (tweede nameting) tot uiting komen ten opzichte van een 


meer integrale verbeterbenadering. Het effect op de laatstgenoemde variabele is vooral zichtbaar op de 


meer langere termijn (derde nameting). Het uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten en het 


betrekken van derden bij verbeteractiviteiten is significant toegenomen bij operators van de 


experimentgroep bij de tweede en derde nameting. Deze bevindingen impliceren dat de effecten van de 


betreffende sociale innovatie mede afhangen van de onderzochte afhankelijke variabele en van het 


tijdsbestek waarin een effect tot uiting komt. 


Een mogelijke verklaring waarom de effecten van de interventie op flexibele vaardigheden vooral op de 


middellange termijn tot uiting komen kan te maken hebben met de mogelijkheden om die vaardigheden 


aan te wenden. Immers, als de nieuwe uniforme manier van werken eenmaal is ingebed, dan kan er 


minder ruimte zijn om flexibele vaardigheden te benutten (Benner en Tushman, 2002). Deze mogelijke 


verklaring komt eveneens uit de interviews naar voren, zoals verderop in dit hoofdstuk nader wordt 


belicht. 
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In Figuur 2.4.2 is eveneens te zien dat de mate van flexibele vaardigheden van operators in de 


controlegroep fluctueert over de tijd. Met name het verschil tussen de tweede en derde nameting valt 


enigszins op. De toename in flexibele vaardigheden in dat tijdsbestek kan mogelijkerwijs mede gelieerd 


zijn aan een relatief hoog ziekteverzuim ten tijde van de tweede nameting (16% rondom de tijd van de 


tweede nameting) en een relatief laag ziekteverzuim ten tijde van de derde nameting (5% rondom de tijd 


van de derde nameting) bij operators uit de controlegroep. Mogelijk is er bij een hoger ziekteverzuim 


onder operators uit de controlegroep minder ruimte om flexibele vaardigheden toe te passen. Dit kan 


enerzijds te maken hebben met een hogere werkdruk waarbij er minder ruimte is voor flexibele 


vaardigheden. Anderzijds kan het te maken hebben met een gewijzigde samenstelling van de 


controlegroep om de ploeg aan te vullen.  


Een mogelijke verklaring waarom de interventie op de middellange termijn een significant effect heeft op 


kennisuitwisseling kan te maken hebben met de waarde om kennis te delen. Het is mogelijk dat operators 


op een gegeven moment minder inzichten gaan delen als meer waardevolle inzichten omtrent de 


verbetermogelijkheden reeds zijn gedeeld (o.a. Salge e.a., 2013). 


Een mogelijke verklaring waarom de interventie interne samenwerking effect heeft op de middellange 


termijn (tweede nameting) en niet op de langere termijn (derde nameting) kan te maken hebben met 


minder noodzaak om elkaar te helpen. Als door de interventie problemen in het werkgebied zijn 


aangepakt en als operators eenmaal gewend zijn geraakt aan de nieuwe standaardmanier van werken, 


dan kan de noodzaak afnemen dat ze elkaar dienen te helpen. Diverse problemen zijn dan immers 


aangepakt en het werken conform een standaardmanier van werken kan ook minder onduidelijkheden 


oproepen bij operators. Zo gaven de ondervraagde operators aan dat de interventie ertoe heeft geleid tot 


dat bepaalde problemen zijn aangepakt en dat er meer duidelijkheid en overzichtelijkheid is.  


Diffusie van sociale innovatie: van een klein naar een groter werkgebied 


Uit de bevindingen komt eveneens naar voren dat een meer integrale verbeterbenadering als enige 


afhankelijke variabele significant is toegenomen bij operators van de experimentgroep bij alleen de 


laatste nameting. Deze bevinding reflecteert de pilot-gedachte van de betreffende organisatie om eerst 


in een specifiek werkgebied kennis en ervaring op te doen met de betreffende sociale innovatie alvorens 


het op te schalen naar andere werkgebieden.  


Er zou enerzijds gesteld kunnen worden dat een sociale innovatie in een bepaald werkgebied van een 


organisatie een aanleiding vormt om sociale innovatie in een ander werkgebied van de organisatie te 


introduceren. Zo werkte de introductie van een enigszins vergelijkbaar initiatief bij een ander 


bedrijfsonderdeel als een katalysator om met dit experiment sociale innovatie aan de slag te gaan. De 


volgende paragraaf gaat hier nader op in. Anderzijds kan gesteld worden dat het verder verbeteren van 


de specifieke sociale innovatie in het betreffende werkgebied het vereist dat er aanpassingen elders in de 


organisatie plaatsvinden. Zo was dit experiment gericht op operators. Begin 2018 is de organisatie 


begonnen met de introductie van coaching voor de eerstelijnsmanagers van die operators om zo het 


potentieel van de interventie te bevorderen en de borging ervan te verbeteren. De volgende paragraaf 


gaat hier eveneens nader op in. Met betrekking tot deze interventie was op hoofdlijnen het volgende 


proces van inspiratie en diffusie van een sociale innovatie van toepassing.  
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Figuur 2.5.1: Inspiratie en diffusie van de betreffende sociale innovatie voor de organisatie. 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.6 Relatie met procesinnovatie, werkstress en productiviteit  
 


In het begin van dit rapport staat vermeld hoe sociale innovatie al dan niet in combinatie met 


technologische innovatie bijdraagt aan het innovatie- en concurrentievermogen van bedrijven, alsmede 


aan de werkgelegenheid. Bij het uitgevoerde beleidsexperiment lag het accent vooral op de meer ‘zachte’ 


effecten. De waargenomen effecten gelden als een voedingsbodem om het innovatie- en 


concurrentievermogen en daarmee ook de werkgelegenheid te bevorderen. Zo hebben eerdere studies 


aangetoond dat een verhoogde mate van kennisuitwisseling leidt tot meer omzetgroei en meer omzet uit 


nieuwe producten (Collins en Smith, 2006). De aanwezigheid van voldoende flexibele vaardigheden wordt 


gezien als een randvoorwaarde om succesvol te innoveren (zie o.a. Bock e.a, 2012; Hitt e.a., 1998). 


Bovenstaande bevindingen tonen aan dat de interventie heeft geleid tot een verandering van bepaalde 


vaardigheden en gedrag. Dit kan de vraag oproepen in hoeverre een verhoogde mate van dergelijke 


vaardigheden en gedrag zich vertaald in de prestaties, inclusief innovatieprestaties, van operators. Om 


een nader beter te schetsen van de impact van het experiment zijn er verschillende extra analyses 


uitgevoerd. Zo is gekeken in hoeverre een toename in de afhankelijke variabelen gepaard gaat met een 


toename van enkele prestatie-indicatoren. Hiervoor zijn bij de laatste nameting enkele vragen toegevoegd 


over de mate van incrementele procesinnovatie van de sectie (αnameting 3 = 0,82). Tevens wordt gekeken 


hoe de mate van werkstress samenhangt met de afhankelijke variabelen bij de laatste nameting. Zoals 


eerder vermeld kon het effect van de interventie op werkstress niet worden berekend conform de 


gebruikelijke onderzoeksmethode bij een effectmeting. Dit had te maken met een lage mate van interne 


betrouwbaarheid van werkstress bij de nulmeting. Door alleen de mate van werkstress bij de laatste 


nameting mee te nemen kan daar toch enigszins een beeld van geschetst worden. 


Naast extra analyses omtrent het resultaat van de interventie op incrementele procesinnovatie en 


werkstress zijn er ook extra analyses uitgevoerd omtrent de productiviteit van operators. Hiertoe zijn 


diverse gegevens opgevraagd over handelingen van operators welke het bedrijf zelf bijhoudt.  
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De uitkomsten van de interventie gaan gepaard met een hogere mate van procesinnovatie en een lagere 


mate van werkstress 


De operators van zowel de experiment- als de controlegroep verplaatsen halffabricaten in partijen van de 


ene behandeling naar de andere. Om een beeld te vormen van in hoeverre dat vernieuwend plaatsvindt 


zijn bij de laatste nameting enkele vragen toegevoegd over de mate van incrementele procesinnovatie 


van de sectie. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is: ‘als ik en mijn ploeggenoten een bepaalde 


handeling vaker hebben uitgevoerd, dan neemt de efficiëntie van de gehele sectie toe’.  


In de onderstaande tabel staat aangegeven in hoeverre de mate van incrementele procesinnovatie 


samenhangt met de afhankelijke variabelen zoals belicht in de vorige paragraaf alsmede met de variabele 


voor de manipulatietest. Uit de scores in die tabel valt op te maken dat de mate van incrementele 


procesinnovatie consistent positief samenhangt met de variabelen. De enige uitzondering hierop betreft 


de variabele ‘flexibele vaardigheden’.  


In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de interventie heeft geleid tot een hogere mate van 


verbetervaardigheden en –gedrag van operators uit de experimentgroep ten opzichte van operators uit 


de controlegroep. Dit geldt eveneens voor de mate van kennisuitwisseling en interne samenwerking. Een 


positieve samenhang tussen deze variabelen en de mate van incrementele procesinnovatie suggereert 


dat de effecten van de interventie gepaard gaan met een hogere mate van incrementele procesinnovatie. 


Met andere woorden: de interventie en de effecten van de interventie gaan gepaard met hogere 


innovatieprestaties in termen van incrementele procesinnovatie. 


Om een indicatie te krijgen van de toename op incrementele procesinnovatie berekenen we het verschil 


daarin tussen de experimentgroep en de controlegroep bij de laatste nameting. Hierbij zijn we in de 


veronderstelling dat de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores hadden bij de nulmeting, wat 


ook het geval was bij de onderzochte afhankelijke variabelen. Uit deze berekening komt naar voren dat 


de mate van incrementele procesinnovatie bij de experimentgroep 8% hoger ligt ten opzichte van de 


controlegroep.  


Voldoende innoveren en concurreren worden gezien als essentiële ingrediënten voor het succes van 


organisaties. De bevindingen impliceren dat de betreffende sociale innovatie die geïntroduceerd is bij dit 


experiment daar een bijdrage aanlevert door een 8% hogere mate van procesinnovatie.  


In Tabel D is ook de samenhang te zien tussen de mate van werkstress en de onderzochte variabelen. 


Hieruit komt naar voren dat een toename in interne samenwerking en in verbetervaardigheden en –


gedrag (uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, e.d.) gepaard gaat met een lagere mate van 


werkstress. Aangezien de interventie heeft geleid tot een hogere mate van interne samenwerking en 


verbetervaardigheden en –gedrag bij de experimentgroep kan gezegd worden dat dergelijke factoren 


gepaard gaan met een lagere mate van werkstress bij de experimentgroep ten opzichte van de 


controlegroep. Bij een naar analogie vergelijkbare berekening (en veronderstelling) als bij incrementele 


procesinnovatie komt naar voren dat de werkstress circa 14% afneemt ten opzichte van de controlegroep. 


Werkstress en vooral de gevolgen ervan worden gezien als een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven en 


voor de maatschappij als geheel. Het terugdringen van werkstress kan dus aanzienlijke baten hebben voor 
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bedrijven en voor de maatschappij als geheel. Bevindingen uit dit experiment suggereren dat de 


betreffende sociale innovatie gepaard gaat met een circa 14% lagere werkstress.  


Tabel D: Samenhang tussen effecten van interventie en incrementele procesinnovatie of werkstress. 


Variabele: Incrementele procesinnovatie Werkstress 


Standaardisatie + (c 1, 2 = 0,44, p < 0,10) 0 (c 1, 2 = -0,26, p > 0,10) 


Flexibele vaardigheden 0 (c 1, 2 = 0,07, p > 0,10) 0 (c 1, 2 = 0,08, p > 0,10) 


Kennisuitwisseling + (c 1, 2 = 0,72, p < 0,01) 0 (c 1, 2 = -0,28, p > 0,10) 


Interne samenwerking + (c 1, 2 = 0,75, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,42, p < 0,10) 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


+ (c 1, 2 = 0,72, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,60, p < 0,05) 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


+ (c 1, 2 = 0,73, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,55, p < 0,05) 


Meer integrale verbeterbenadering + (c 1, 2 = 0,59, p < 0,05) - (c 1, 2 = -0,51, p < 0,05) 


+ : positieve correlatie (samenhang) tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 


0 : geen significante correlatie tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 


- : negatieve correlatie tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 


 


Een toename van de productiviteit  


Twee centrale werkzaamheden van operators uit zowel de experiment- als de controlegroep zijn 


handelingen om de halffabricaten voor klanten te verplaatsen van de ene machine naar de andere 


(handeling type 1) en handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten (handeling type 2). 


Voor dergelijke handelingen zijn aanvullende gegevens opgevraagd bij het bedrijf waar het experiment is 


uitgevoerd. Zij houden zelf zulke gegevens bij. Het betreffende aantal handelingen is verzameld voor de 


periode die samenvalt met de tijd tussen de nulmeting en de laatste nameting. 


Het aantal handelingen dat operators uitvoeren is een indicator voor hun productiviteit. Productiviteit 


heeft immers te maken met het aantal handelingen per tijdseenheid. Uit analyse van deze aanvullende 


data van het bedrijf komt naar voren dat het aantal type 1 handelingen van operators van de experiment- 


en de controlegroep grotendeels relatief gelijk opgaat over de tijd. Wat betreft het aantal type 2 


handelingen is er een duidelijker verschil waarneembaar tussen de experiment- en controlegroep over 


tijd. 


Figuur 2.6.1 geeft het geïndexeerd aantal type 2 handelingen weer van operators van de experimentgroep 


en van de controlegroep over de tijd. Het referentiepunt van het aantal handelingen is het aantal 


handelingen bij het beginpunt van de meting (juni 2016). Uit dit figuur valt op te maken dat het aantal 


type 2 handelingen bij de experimentgroep over het algemeen hoger ligt dan bij de controlegroep. 


Daarnaast is er bij de experimentgroep – in tegenstelling tot bij de controlegroep – een stijgende trendlijn 


wat betreft het aantal type 2 handelingen over de tijd.  


Als de toename van het aantal type 2 handelingen bij de experimentgroep over de tijd wordt uitgedrukt 


in een percentage waarbij er gecontroleerd wordt voor de toename bij de controlegroep, dan komt er 


een plus uit van 27%. Dit vormt een indicatie dat het aantal type 2 handelingen na de interventie is 


toegenomen met circa 27%. Als het aantal type 1 en 2 handelingen gelijk wordt gesteld aan het totaal 


aantal handelingen dat operators uitvoeren, dan vormen type 2 handelingen ongeveer 4% van het totaal 
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aantal handelingen. Dit impliceert dat de totale productiviteit van operators uit de experimentgroep na 


afloop van de interventie is toegenomen met 1,1%. 


Een toegenomen aantal type 2 handelingen vormt in combinatie met een relatief vergelijkbaar patroon 


van type 1 handelingen tussen experiment- en controlegroep dat het totaal aantal handelingen van de 


experimentgroep is toegenomen ten opzichte van de controlegroep. Met andere woorden: operators uit 


de experimentgroep lijken na de interventie dus productiever te zijn geworden. 


Figuur 2.6.1: Aantal type 2 handelingen van experiment- en controlegroep over de tijd. 


 


Het totaal aantal handelingen die de operators uitvoeren is echter (ook) afhankelijk van tal van factoren 


waarvan het gros buiten hun directe invloedssfeer ligt. Een belangrijke factor daarbij is de daadwerkelijk 


beschikbare productiecapaciteit. Dit omvat het gedeelte van de totale tijd dat operators ook 


daadwerkelijk handelingen kunnen uitvoeren. Aspecten zoals storingen of onderhoud aan machines 


verminderen de totale tijd dat operators handelingen kunnen verrichten.  


Ook na correctie voor de beschikbare productiecapaciteit is er vergelijkbaar patroon te zien als voor de 


correctie. Het aantal type 1 handelingen kent grotendeels een relatief vergelijkbaar patroon tussen 


experiment- en controlegroep over de tijd. Wat betreft het aantal type 2 handelingen valt op dat deze bij 


de experimentgroep voornamelijk hoger liggen dan de controlegroep vanaf juni 2017 (zie ook Figuur 


2.6.2). Deze observatie is in lijn met eerdere bevindingen waarbij effecten van de interventie hoofdzakelijk 


waarneembaar zijn na de eerste nameting. Verder is de trend van het gecorrigeerde aantal type 2 


handelingen over de tijd bij de experimentgroep positiever dan bij de controlegroep. 


Na correctie voor de ontwikkeling bij de controlegroep komt de toename van het aantal type 2 


handelingen over de tijd bij de experimentgroep uit op 34%. Als dit in perspectief wordt geplaatst voor 


het totaal aantal handelingen dat operators verrichten, dan is de stijging van de totale productiviteit van 


de operators circa 1,4% na de interventie. Ook na correctie van de daadwerkelijk beschikbare 


productiecapaciteit lijkt dus gesteld te kunnen worden dat de productiviteit is toegenomen na de 


interventie. 
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Figuur 2.6.2: Aantal type 2 handelingen van experiment- en controlegroep over de tijd (na correctie voor de 


daadwerkelijk beschikbare productiecapaciteit). 


 


 


 


De bovenstaande bevindingen vormen duidelijke indicaties dat de interventie niet alleen heeft geleid tot 


meer flexibele vaardigheden, meer kennisuitwisseling en samenwerking, en een hogere mate van 


verbetervaardigheden en –gedrag. Er is ook een duidelijk verband met een hogere mate van incrementele 


procesinnovatie, en productiviteit. Tevens wordt er een lagere mate van werkstress ervaren na de 


interventie. De onderstaande tabel vat de voornaamste bevindingen van de aanvullende analyses samen. 


Tabel E: Samenhang van voornaamste bevindingen van aanvullende analyses. 


Prestatie-indicator: Toename na interventie: 


Incrementele procesinnovatie + (8%) 


Productiviteit van type 2 handelingen + (27%) 


Productiviteit van type 2 handelingen (na correctie van beschikbare 


productiecapaciteit) 
+ (34%) 


Totale productiviteit + (1,1%) 


Totale productiviteit (na correctie van beschikbare productiecapaciteit) + (1,4%) 


Ervaren stress - (14%) 
Type 2 handelingen: aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten. 


Totale productiviteit: som van 2 centrale handelingen (type 1 en 2 handelingen) van operators uit de experiment- en de 


controlegroep.  
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2.7 Barrières en kritische succesfactoren  
 


Uit de interviews met management en operators komen met betrekking tot dit experiment verschillende 


barrières en kritische succesfactoren naar voren. Bepaalde factoren vormden een belemmering om het 


potentieel van de interventie optimaal aan te wenden binnen de organisatie. Andere factoren fungeerden 


als een randvoorwaarde of versneller voor de interventie of bijbehorende effecten. Verschillende 


barrières en kritische succesfactoren worden hieronder belicht.  


De verschillende factoren liggen soms wel in het verlengde van elkaar. Zo komt bijvoorbeeld uit de 


interviews naar voren dat enerzijds operators niet altijd de benodigde ‘skills’ hebben om afwijkingen van 


de standaard te zien en om ideeën ter verbetering van de standaard uit te werken. Anderzijds werd 


aangegeven dat maar een beperkt aantal operators daarbij betrokken waren, dat er beperkt de ruimte 


was om daarmee aan de slag te gaan, en dat de coaching en sturing daarop niet altijd even intensief was. 


Voorbeeldfunctie om uit de ‘comfortzone’ te treden 


De aanwezigheid van voorbeelden van sociale innovatie werd gezien als een voorname aanleiding om de 


interventie op te starten en vorm te geven. Zo werd groen licht vanuit het management van de fabriek 


gezien als een belangrijke randvoorwaarde om aan de slag te gaan met het experiment. Het management 


was eerder geneigd akkoord te geven om met het initiatief aan de slag te gaan, omdat een enigszins 


vergelijkbaar initiatief elders in de organisatie (binnen hetzelfde bedrijf, maar niet op dezelfde 


productielocatie) al bleek te werken. Dit andere initiatief is reeds uitgevoerd bij een andere organisatie in 


de Verenigde Staten welke in de tussentijd is overgenomen door het bedrijf waar het beleidsexperiment 


is gehouden.  


Verder kwam tijdens de interviews naar voren dat operators vaak wel ideeën hebben ter verbetering. Om 


te bevorderen dat ze ideeën ook daadwerkelijk aandragen hebben ze wel voorbeelden nodig, namelijk 


andere ideeën die al uitgewerkt worden of al uitgewerkt zijn. Als vervolgens besloten wordt dat met een 


bepaald idee niet aan de slag gegaan mag worden, dan is een adequate toelichting voor de betreffende 


operator gewenst. Op die manier snappen ze de motivatie voor die keuze. Tevens weerhoudt ze dat dan 


minder om andere ideeën aan te dragen.  


De juiste vormgeving en borging van sociale innovatie in een bepaald organisatieonderdeel kan uitdagend 


en tijdrovend zijn 


Om verschillende redenen was er overigens relatief weinig kennisdeling met het andere 


organisatieonderdeel waar het enigszins vergelijkbare initiatief al eerder is geïntroduceerd. Ze fungeerden 


hooguit als een klankbord. Zo was het betreffende andere organisatieonderdeel al een stuk verder 


gevorderd met het enigszins vergelijkbare initiatief. Het gevolg was dat kennis over het beginstadium van 


de interventie (wat van toepassing zou kunnen zijn voor dit experiment) al enigszins is verwaterd, 


bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon die daar over ging inmiddels al is vertrokken bij het bedrijf. 


Dit lijkt te impliceren dat er bij het verspreiden van een sociale innovatie binnen een organisatie niet te 


veel tijd dient te zitten. Anderzijds kan ook gesteld worden dat de verspreiding niet te snel dient plaats te 


vinden, omdat dan eerst gekeken kan worden of de betreffende sociale innovatie werkt. Met andere 
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woorden: de timing van de introductie van het experiment (ten opzichte van de introductie van andere, 


vergelijkbare initiatieven) kan gezien worden als een factor die het succes ervan kan beïnvloeden. Zowel 


te veel als te weinig tijd tussen het experiment en eerdere vergelijkbare initiatieven kunnen een negatieve 


invloed hebben. 


Tevens gaf het management aan dat de minder ‘top-down mentaliteit’ die in Nederland heerst ten 


opzichte van de locatie van het andere organisatieonderdeel er eveneens aan bijdroeg dat het enigszins 


vergelijkbare initiatief van het andere organisatieonderdeel niet zomaar overgenomen kon worden. Zo 


gaf het management aan dat de ‘waarom dan’ mentaliteit in Nederland (ten opzichte van het meer direct 


opvolgen van orders) niet altijd adequaat is om verbeteringen door te voeren. Hierbij werd wel de 


voetnoot geplaatst dat het op de langere termijn mogelijk wel positief kan zijn als operators de ‘waarom 


dan’ mentaliteit niet louter toepassen op het verbeterinitiatief, maar vooral op de inhoudelijke kant van 


het operationele proces. De noodzaak om een sociale innovatie aan te passen aan een specifieke context 


(Ansari e.a., 2010) resulteerde er in dat er geen hapklaar plan voorhanden was. Er kwam enige vorm van 


uitproberen bij kijken om erachter te komen wat werkt (en wat niet). Dit werkte ook een langere 


doorlooptijd in de hand. Kortom, het succes van de interventie hangt mede af van de vormgeving ervan 


zodat het aansluit bij de betreffende organisatie. Dit vergt enige mate van testen wat wel en niet werkt. 


In vergelijking met technologische innovatie is sociale innovatie onder andere meer bedrijfsspecifiek, 


meer geïntegreerd in de organisatie en minder tastbaar (Hamel, 2006). Uit de gesprekken kwam ook naar 


voren dat de borging van een sociale innovatie niet altijd zo gemakkelijk was. Er werd weliswaar gekeken 


of er conform de nieuwe methode werd gehandeld. Desondanks gaf het management aan dat het lastig 


is om adequaat te controleren of dat ook werkelijk plaatsvond. Zo gaf het management aan dat de 


nieuwheid ervan (voor de organisatie-entiteit) het lastiger maakt om de interventie goed te borgen. De 


ondervraagde operators gaven aan dat het voor het naleven van de nieuwe manier van werken belangrijk 


is dat operators zich daaraan houden en dat er wordt ingegrepen bij afwijkingen. Zij gaven aan dat er 


incidenteel niet conform de nieuwe standaard wordt gehandeld. Kennelijk dragen de bovengenoemde 


eigenschappen van sociale innovatie eraan bij dat de vormgeving en borging van een sociale innovatie 


lastig kunnen zijn. 


Om de borging te bevorderen is de organisatie bezig om de eerstelijnsmanagers meer te betrekken als 


coach. Zij zitten immers dicht op het proces en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor operators.  


Ondersteuning en erkenning vanuit het management 


Andere factoren die als belangrijk werden gezien voor het slagen van de interventie waren ondersteuning 


en erkenning vanuit het management. De ondersteuning vanuit het management had mede betrekking 


op de aanwezigheid van een kernteam dat gericht is op verbetering van het gehele proces in de fabriek in 


combinatie met ‘interne champions’. De interne champions zaten ook in het kernteam en droegen zorg 


voor de inhoudelijke kant van een specifiek verbeterinitiatief (zoals dit experiment). Deze combinatie van 


kernteam en interne champions droeg bij aan de voortgang en borging van het experiment en dat 


verbeterinitiatieven meer gesynchroniseerd plaatsvonden binnen de fabriek.  
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De erkenning bestond onder andere uit de benoeming tot ‘team van de maand’ dat bestond uit 


medewerkers die betrokken waren bij de interventie. Dit team bestond hoofdzakelijk uit operators, 


aangevuld met andere mensen uit de organisatie die bij de interventie betrokken waren.  


Betrokkenheid: niet alleen voor de operators, maar ook voldoende mét hen 


Uit de gesprekken kwam eveneens naar voren dat betrokkenheid van operators bij het identificeren en 


aanpakken van problemen en verbeterpunten door hen op prijs werd gesteld. De inzet en bereidwilligheid 


van de operators werd door het management als een belangrijke factor gezien voor het slagen van de 


interventie. De ondervraagde operators gaven wel aan dat zij vonden dat bij een herhaling van de 


interventie meerdere tot alle operators betrokken dienen te worden. De betrokkenheid van operators 


vergroot de eigenaarschap van de verbeterpunten wat de acceptatie ervan ten goede kan komen. Als een 


belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de interventie gaven de operators dan ook 


samenwerking aan alsmede de aanwezigheid van mensen die het voortouw namen. 


Vanuit de zijde van het management werd aangegeven dat – achteraf bekeken – de communicatie met 


de operators beter had gekund. Dit heeft betrekking op communicatie van verwachtingen richting 


operators om zo te voorkomen dat zij terugvallen in de oude situatie. Vanuit de zijde van de operators 


werd aangegeven dat het wel even heeft geduurd voordat de voordelen werden ingezien van de 


interventie en voordat ‘alle gezichten dezelfde kant op stonden’. Voldoende betrokkenheid van operators 


en voldoende afstemming met hen werd dus als een belangrijke factor gezien om het experiment te laten 


slagen.  


Het ontbreken van een uniforme standaard maakt het lastiger om afwijkingen van de standaard te zien 


en om de benodigde vaardigheden te hebben om met verbeteringen aan de slag te gaan 


Een van de grootste barrières was volgens meerdere ondervraagde managers dat operators niet altijd de 


benodigde ‘skills’ hebben om afwijkingen van de standaard te zien en om ideeën ter verbetering van de 


standaard uit te werken. De moeilijkheden om afwijkingen te zien bouwt mede voort op het slechtst 


gedeeltelijk aanwezig zijn van een bestaande uniforme standaardmanier van werken in de praktijk, 


voorafgaande aan de interventie. Zo werd aangegeven dat operators – afhankelijk van de situatie – op 


hun eigen manier invulling gaven aan bepaalde werkzaamheden. Dit had onder meer betrekking op dat 


spullen niet altijd terug gezet werden op een vaste plek waardoor er tijd verloren ging om die spullen te 


vinden. Sommige andere operators werkten wel al meer volgens een bepaalde standaard. De mate waarin 


er conform de uniforme standaardmanier van werken werd gehandeld in de praktijk varieerde niet alleen 


per individuele operator, maar ook per ploeg.  


Het ontbreken of slechtst gedeeltelijk volgen van een reeds bestaande standaard van een sectie als geheel 


lijkt het dus lastiger te maken om een geschikt referentiekader te hebben van wat er verbeterd kan 


worden. Er is dan immers geen universele uitgangspositie. Het ontbreken van een uniforme bestaande 


standaardmanier van werken lijkt het dan lastiger te maken om naar een nieuwe standaard toe te gaan. 


Zoals uit de gesprekken met de operators naar voren kwam lijkt de interventie wel bijgedragen te hebben 


aan het meer handelen conform de standaardmanier van werken. 
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Neiging om terug te vallen naar de oude situatie: let ook op de eerstelijnsmanagers 


Een andere valkuil die werd genoemd betrof het gevaar om terug te vallen naar de oude situatie. Het 


behouden van voldoende aandacht voor verbetering en een mindset voor verbetering bleek een 


aandachtspunt te zijn. Ondanks dat operators ‘niet vies zijn’ om klussen op te pakken was het gevaar dat 


zij terugvielen in de oude situatie. Deze situatie kwam enerzijds voort uit de bovengenoemde langere 


doorlooptijd om de interventie vorm te geven en door te voeren, en op de communicatie richting de 


operators. Anderzijds was het een voortvloeisel van dat eerstelijnsmanagers weinig tot laat betrokken 


werden bij de interventie. De eerstelijnsmanagers waren weliswaar aanwezig bij de brainstormsessies om 


de verbeterpunten te identificeren. Ook zaten zij af en toe ook aan tafel met het kernteam van het bedrijf 


dat verbetermogelijkheden voor de gehele fabriek bespreekt. Desondanks lijkt uit de gesprekken naar 


voren te komen dat eerstelijnsmanagers relatief weinig houvast hadden hoe zij in hun dagelijkse 


werkzaamheden vorm moesten geven aan de interventie. Doordat de procestechnologen ook niet continu 


aanwezig konden zijn op de werkvloer was er niet altijd een coach of aanspreekpunt aanwezig voor de 


operators met betrekking tot de interventie. In die situaties gaven de eerstelijnsmanagers dan ook wel 


een ‘weet ik niet’ als antwoord en konden zij niet echt adequaat sturen op de verbetermogelijkheden.  


Ook het borgen van voldoende tijd dat medewerkers adequaat aan de slag kunnen met de verbeterpunten 


bleek een aandachtspunt. Zo hebben de betreffende operators toestemming nodig van hun 


eerstelijnsmanager om tijd te besteden aan het aanpakken en uitwerken van de verbeterpunten. Het 


voldoende ruimte bieden voor het herkennen en aanpakken van verbetermogelijkheden kwam eveneens 


in de knel door het gevoel dat ‘vooral productie draaien’ het motto was. Aandacht voor het bedenken en 


uitvoeren van verbeterpunten had daarbij niet altijd prioriteit. Het werd eerder als een (extra) taak gezien 


in plaats van dat het echt onderdeel uitmaakte van de dagelijkse werkzaamheden. En als operators 


oplossingen voor bepaalde problemen bedachten en uitvoerden, dan was het vaak het spreekwoordelijke 


‘brandje blussen’ in plaats van het probleem aanpakken bij de wortel. Desondanks verwacht het 


management dat operators verbeterpunten ook echt aanpakken. Hier valt enige frictie te bespeuren 


tussen de wens van het management dat operators aan de slag gaan met verbetermogelijkheden en de 


ruimte die hen daartoe werd geboden in de praktijk.  


De introductie van een specifieke sociale innovatie is een voedingsbodem voor nadere sociale innovaties 


om sub-optimalisatie tegen te gaan 


Een sociale innovatie vergroot de kansen dat er andere sociale innovaties op volgen (Battisti en Iona, 


2009). Zo is de organisatie op het moment van schrijven van dit onderzoeksrapport (begin 2018) bezig om 


stappen om eerstelijnsmanagers meer als coach te laten fungeren om de interventie nader te borgen. 


Voorheen hadden procestechnologen daar het voortouw in. De procestechnologen worden dan de coach 


van de eerstelijnsmanagers. De operators hebben meer intensief contact met eerstelijnsmanagers dan 


met de procestechnologen. De verwachting is dat deze nadere aanpassing de bovengenoemde barrière 


aanpakt teneinde de borging van de interventie en de handelingssnelheid verder te vergroten. Ook is het 


streven dat eerstelijnsmanagers dan een voorbeeld- en aanspreekfunctie gaan krijgen voor de operators 


om te handelen conform de nieuwe manier.  
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De uitkomsten van een specifieke sociale innovatie kunnen variëren per medewerker 


Het management gaf aan dat een aantal operators door de interventie progressie heeft geboekt in de 


mate waarin zij afwijkingen van de standaard zien. Zo werd aangegeven dat de aanwezigheid van een 


aanspreekpunt voor verbetermogelijkheden bevorderlijk was voor de motivatie van operators om ook 


ideeën aan te dragen. De ondervraagde operators gaven verschillende antwoorden in de mate waarin de 


interventie heeft geholpen in het beter zien en aanpakken van afwijkingen en van verbetermogelijkheden. 


Twee van de drie ondervraagde operators gaven aan dat zij persoonlijk daar geen of nog geen substantiële 


veranderingen in hebben ervaren. De andere ondervraagde operator gaf aan dat door de interventie 


afwijkingen van de standaard direct aangepakt kunnen worden. Dit lijkt te impliceren dat de introductie 


van een bepaalde sociale innovatie een verschillende uitwerking kan hebben per medewerker.  
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3. Vertragers en belemmeringen bij beleidsexperimenten 
 


In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de effectmeting van het beoogde tweede experiment. Het 


uitvoeren van een effectmeting vereist de aanwezigheid van een experiment. In dit hoofdstuk volgt eerst 


een omschrijving van mogelijke experimenten (initiatieven).9 Bij deze experimenten was er wel de intentie 


om een effectmeting uit te voeren, maar kon dat om verschillende redenen uiteindelijk niet plaatsvinden. 


Na de omschrijving van de experimenten volgen enkele algemene punten die daaruit voortvloeien 


waarom er uiteindelijk geen effectmeting plaatsvond. De onderzoekers van dit rapport waren vooral 


gericht op het uitvoeren van een effectmeting: het eigenhandig initiëren en uitvoeren van een experiment 


valt buiten de context van de effectmeting. Tevens is het om onderzoekstechnische redenen niet 


wenselijk dat onderzoekers zowel een experiment uitvoeren als een effectmeting daaromheen verrichten. 


3.1 Initiatieven experimenten sociale innovatie 
 


Een Fieldlab 


Het consortium behorende bij het betreffende Fieldlab heeft eind 2015 een onderzoeksprogramma 


opgesteld. In het onderzoeksprogramma zijn verschillende projectconcepten omschreven. Het 


projectconcept omtrent cross-sectorale loopbaanpaden sluit in het bijzonder goed aan bij sociale 


innovatie. Bij dit initiatief hebben de (regionale) arbeidsmarkt, werknemers, en werkgevers een 


prominente positie. De exacte inhoud van het experiment diende nog bepaald te worden ten tijde van 


het opstellen van dat onderzoeksprogramma. De beoogde setting voor het experiment betrof een 


hightech bedrijf en/of een ecosysteem in het oosten van het land.  


In het voorjaar van 2016 is er na afloop van de stuurgroep bijeenkomst een projectleider benoemd. De 


projectleider zou vervolgens diverse partijen benoemen om het FieldLab uit te voeren. In de praktijk was 


er tot op zekere hoogte sprake van een zwakke regie. De betreffende projectleider was vooral actief met 


het zoeken van bedrijven waar een mogelijk experiment uitgevoerd kan worden. Na enige tijd was er nog 


geen concreet experiment bekend waarbij een effectmeting uitgevoerd kon worden. De projectleider is 


vervolgens opgevolgd door een andere projectleider. De nieuwe projectleider begon vervolgens met een 


inventarisatie van de stand van zaken en wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Door de opgelopen 


vertraging bij dat initiatief was er uiteindelijk geen mogelijkheid meer om tijdig een effectmeting uit te 


voeren bij dat Fieldlab.10 


  


                                                           
9 Mede uit het oogpunt van vertrouwelijkheid is de omschrijving van de betreffende bedrijven geanonimiseerd.  
10 De onderzoekers hebben meerdere malen contact gehad met beide projectleiders. Tevens is er gesproken met 
andere partijen uit het consortium. Desondanks dergelijke gesprekken kunnen er naast de genoemde redenen ook 
nog andere beweegredenen zijn waarom dat experiment niet tijdig van de grond kwam.  
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Extra experiment bij het bedrijf waar het beleidsexperiment is uitgevoerd 


Het onderzoeksteam heeft ook meerdere gesprekken gehad met diverse afgevaardigden van het bedrijf 


waar de al wel lopende effectmeting is gehouden. Deze afgevaardigden zijn actief in verschillende 


functiegebieden van de organisatie, waaronder R&D, engineering, Human Resources (HR), en de 


ondernemingsraad. Met de verschillende afgevaardigden zijn diverse mogelijke experimenten besproken. 


Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan dat medewerkers een gedeelte van hun werktijd kunnen besteden 


aan het uitwerken van eigen ideeën. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘Google-tijd’. Tevens is er gesproken 


over de mogelijkheid om een experiment uit te voeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 


Uiteindelijk kwam het extra experiment en daarmee de effectmeting niet van de grond. Een gemene deler 


in de reden daarvoor betreft enige vorm van huiverigheid om met het experiment aan de slag te gaan. 


Weinig tijd, gebrek aan capaciteit, en de integratie van bedrijfsonderdelen en een mogelijke overname 


hebben eraan bijgedragen dat effectmeting van een additioneel experiment sociale innovatie niet 


mogelijk was.  


Kennisdeling door tijdelijke job-rotatie  


Dit experiment is gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling en -deling van medewerkers binnen 


en tussen bedrijven in een groot industrieel complex. Dit zou plaatsvinden door medewerkers voor een 


bepaald tijdsbestek elders te stationeren. De focus ligt vooral op bedrijven uit meerdere sectoren die tot 


circa 1000 medewerkers in dienst hebben. Beide bedrijven met betrekking tot de uit te wisselen 


medewerkers dienen ermee akkoord te gaan. Een dergelijke uitwisseling bevordert de arbeidsmobiliteit 


om zo vraag en aanbod van geschikte medewerkers beter op elkaar af te stemmen. 


Een prominente regionale actor die actief is in dat grote industriële complex heeft diverse 


introductiebijeenkomsten georganiseerd. Dit stelde de uitgenodigde bedrijven in de gelegenheid om 


onderling nader de mogelijkheden te verkennen voor een dergelijke job-rotatie. Verschillende bedrijven 


hebben aangegeven de intentie te hebben om mee te werken aan dat initiatief. Bij één van de 


bijeenkomsten is ook aangegeven dat een onderzoeksteam een effectmeting wenst uit te voeren. De 


betrokken partijen reageerden positief om daar medewerking aan te verlenen. Uiteindelijk hebben er 


binnen een bepaald tijdsbestek slechtst enkele mutaties plaatsgevonden van een medewerker tussen 


twee bedrijven. Dit was een te beperkt aantal om een effectmeting uit te kunnen voeren. Recentelijk is 


het aantal mutaties en deelnemende bedrijven sterk toegenomen en wordt een afzonderlijke 


evaluatiestudie uitgevoerd.  


Experiment gericht op het bevorderen van interne kennisdeling 


Een bepaalde gemeente wenst de maritieme bedrijven binnen haar gemeentegrenzen meer voor te 


bereiden op de ‘nieuwe economie’. Vanuit dit kader zijn er verschillende initiatieven bedacht. Ook er is 


een team opgezet om die initiatieven vorm te geven en uit te voeren. Een initiatief waarbij mogelijk een 


effectmeting gehouden kon worden betroffen kortweg sessies waarbij verschillende functionarissen 


binnen een organisatie met elkaar van gedachte wisselen over organisatiestukken met betrekking tot de 


‘next economy’. Deze sessies stonden onder leiding van externe experts. 


In eerste instantie was de onderzoeksleider van het team dat die initiatieven coördineert enthousiast over 


een effectmeting. Dit enthousiasme is over de tijd wat bekoeld, naar verluidt omdat de contactpersoon 


van de betreffende gemeente er enigszins huiverig voor was en bedrijven niet onnodig wil lastig vallen 







36 
 


met vragenlijsten. Het onderzoeksteam van de effectmeting heeft de projectleider er toch van kunnen 


overtuigen om de bedrijven te benaderen voor een effectmeting. Het onderzoeksteam heeft vervolgens 


de 12 bedrijven benaderd. Hiervan heeft slechts één bedrijf aangegeven medewerking te willen verlenen 


aan een effectmeting. Binnen dat bedrijf deden twee personen mee aan de betreffende sessies. Een laag 


aantal personen per bedrijf dat deelneemt aan het betreffende experiment vormt in combinatie met 


weinig bedrijven die medewerking willen verlenen aan een effectmeting ongunstige omstandigheden om 


een adequate effectmeting uit te voeren aan de hand van een pre-test posttest experimental design met 


controlegroep. Al met al zorgde een beperkte bereidwilligheid van actoren bij dat experiment en een 


beperkt adequate onderzoek setting ervoor dat er geen effectmeting uitgevoerd kon worden.  


Experiment Lean  


Dit alternatief omvat de introductie van de Lean-methodiek bij een middelgrote private dienstverlener 


welke oplossingen biedt op het gebied van sociale zekerheid voor hoofdzakelijk grotere bedrijven. Lean 


heeft betrekking op het op een systematische manier verwijderen van afval en niet waarde toevoegende 


activiteiten binnen de organisatie (Womack en Jones, 1994). Bij Lean worden de activiteiten in een proces 


in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn om een bepaald 


product te realiseren. Bij de analyse worden activiteiten in kaart gebracht die als ‘muda’ (Japans voor 


afval) kunnen worden geclassificeerd. Bij ‘afval’ valt te denken aan onnodige voorraden, wachten, 


onnodige handelingen, en defecten (Näslund, 2008). Lean wordt vaak geassocieerd met kostenreductie 


door het vergroten van de efficiëntie, door een afname van de kosten door het verwijderen van 


inefficiënte elementen in het proces, en van niet waarde toevoegende activiteiten (Näslund, 2008; 


Womack en Jones, 1994). De methodiek kan echter ook de doorlooptijd bevorderen (Claycomb, Germain, 


Droge, 1999), wat een relevant concurrentiewapen is in een snel veranderende wereld. Door het bijtijds 


aanwezig zijn van de benodigde input en door alleen die aantallen te produceren om aan de voorspelde 


vraag te voldoen kunnen bedrijven sneller leveren (Näslund, 2008). De betreffende organisatie wenst aan 


de hand van de introductie van Lean de groei van de organisatie bij te benen en beter vorm te geven. 


Het idee was om Lean in eerste instantie bij een bepaalde tak van het bedrijf te introduceren, alvorens 


het in het gehele bedrijf werd geactiveerd. Na enkele pogingen van het onderzoeksteam en van een 


externe adviseur op het gebied van Lean die het bedrijf heeft ingehuurd heeft het management alsnog 


besloten om geen medewerking te verlenen aan een effectmeting. Naar verluidt wenste het management 


de medewerkers niet onnodig te belasten met vragenlijsten, aangezien zij het al druk genoeg hadden om 


hun werkzaamheden uit te voeren.  


Experiment nieuwe manier van managen 


Dit mogelijke experiment heeft betrekking op een nieuwe manier van managen: de introductie van een 


nieuwe vorm van beloning. De betreffende organisatie – een advies- en ingenieursbureau - zoekt naar 


nieuwe mogelijkheden om projecten meer te waarderen op basis van prestaties dan op basis van het 


aantal declareerbare uren. Dit vraagt ook om een omslag van de beloning van medewerkers. De focus op 


het aantal declareerbare uren heeft eveneens (een negatieve) invloed op de aandacht voor 


innovatieactiviteiten. Uit de eerste, verkennende gesprekken met het bedrijf kwam naar voren dat 


medewerkers wel ideeën hebben (bijvoorbeeld op IT-gebied), maar dat de focus op bestaande projecten 


beperkte ruimte biedt om die ideeën om te zetten in nieuwe oplossingen. Bij de interventie wordt bij een 


afdeling of project het accent minder gelegd op direct te declareren uren, maar meer op 


prestatiebeloning: de waarde van de activiteiten van een project. Voortbouwend op de balanced 
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scorecard valt te denken aan het introduceren van nieuwe KPI’s op het gebied van innovatie gebonden 


doelstellingen. Het introduceren van een doelstelling om een x aantal nieuwe oplossingen per jaar te 


introduceren, inclusief het ter beschikking stellen van de benodigde middelen (waaronder niet direct te 


declareerbare uren), en het belonen van het behalen van die doelstelling is daar een beoogde interventie 


voor. Ten tijde van de doorlooptijd van dit project was het experiment nog niet in een dusdanig stadium 


dat het experiment is gestart en dat er een effectmeting uitgevoerd kon worden. 


Experiment innovatief leiderschap 


Voor dit beoogde experiment op het gebied van innovatief leiderschap neemt een vestigingsmanager van 


een vervoersbedrijf deel aan een training om een meer inspirerende leiderschapsstijl te gaan hanteren. 


Het streven hierbij is om medewerkers van de betreffende vestiging meer intrinsiek te motiveren. 


Medewerkers van een andere vestiging dienen dan als controlegroep. Het effect ervan wordt gemeten op 


verschillende indicatoren, waaronder bij medewerkers en klanten. Onderzoekstechnisch gezien had dit 


mogelijke experiment potentieel voor een effectmeting. De timing van het experiment liep echter niet 


synchroon met de mogelijkheden om een effectmeting uit te voeren binnen de context van dit onderzoek. 


Hiervoor zat het experiment nog wat te veel in de opstartfase.  


Experiment gericht op het bevorderen van externe samenwerking 


Bij een testfaciliteit slaan diverse bedrijven, kennisinstellingen, en overheidsinstanties de handen ineen. 


Dit initiatief is gericht op het bevorderen van samenwerking tussen die partijen om nieuwe concepten te 


ontwikkelen of om dit proces te versnellen. Dergelijke conceptontwikkeling is gecentreerd rondom vier 


thema’s. Een overheidsinstantie die prominent aanwezig is bij dit initiatief heeft reeds 17 bedrijven 


geselecteerd om deel te nemen.  


Die overheidsinstantie heeft het onderzoeksteam ook toestemming gegeven om een effectmeting uit te 


voeren. Zij hadden echter in eerste instantie wel andere prioriteiten. Tevens is het aantal bedrijven dat 


ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan op de testfaciliteit wat aan de beperkte kant in het tijdsbestek 


waarin het mogelijk was om een effectmeting te verrichten. De combinatie van deze factoren droeg eraan 


bij dat er in het kader van dit onderzoek niet tijdig een effectmeting kon plaatsvinden.  


Mogelijk experiment bij een hightech bedrijf en via een branchevereniging 


Het onderzoeksteam heeft tevens een presentatie gehouden voor een technologiecommissie van VNO-


NCW. Deze presentatie maakte het mogelijk om voorlopige bevindingen van het eerste experiment (welke 


beschreven is in een ander hoofdstuk in dit rapport) te verspreiden onder een groter publiek. De 


presentatie van de voorlopige bevindingen diende eveneens om te inventariseren of de aanwezige 


managers bij die commissie interesse hadden om een vergelijkbaar experiment uit te voeren bij hun 


bedrijf. Tevens kon aan de hand van deze presentatie achterhaald worden of de bedrijven al bezig zijn – 


of al de intentie daartoe hebben – om met vergelijkbare initiatieven van start te gaan. Dit traject heeft 


ertoe geleid dat dat het onderzoeksteam heeft gesproken met twee organisaties. Dit betreft een relatief 


bekend hightech bedrijf en een bepaalde branchevereniging. 


Afgevaardigden van het hightech bedrijf gaven aan al actief te zijn met verschillende innovatieve manieren 


van organiseren, managen, werken en samenwerken. Bij nadere gesprekken met het bedrijf kwam naar 


voren dat er ongeveer in het voorjaar van 2018 naar verwachting een nieuwe manier van werken wordt 
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geïntroduceerd bij een bepaald bedrijfsonderdeel. Dit valt echter buiten het tijdsbestek van dit onderzoek 


om een effectmeting uit te voeren. 


De branchevereniging bestaande uit R&D-managers in de chemie gaf aan wel open te staan voor een 


nadere gedachtewisseling over een experiment sociale innovatie. Zij heeft tevens een agenda opgesteld 


om met sociale innovatie aan de slag te gaan. De ontwikkelingen waren ten tijde van de gelegenheid voor 


een effectmeting nog niet dusdanig dat er een concreet experiment sociale innovatie op de korte termijn 


van start zou gaan.  


 


3.2 Lessons learned 
 


Op basis van de bovengenoemde initiatieven waarbij er uiteindelijk geen effectmeting uitgevoerd kon 


worden kunnen verschillende factoren worden gedestilleerd die verklaren waarom er uiteindelijk geen 


effectmeting uitgevoerd kon worden. Deze worden hieronder nader toegelicht. 


Verschillende initiatieven zitten in een opstartfase: het is nog te vroeg voor het uitvoeren van een 


effectmeting 


Er lopen al van tal van initiatieven op het gebied van sociale innovatie (het volgende hoofdstuk gaat daar 


nader op in). Uit de bovenstaande initiatieven komt naar voren dat verschillende organisaties wel 


interesse of de intentie hebben om met sociale innovatie te experimenteren. Echter, in meerdere gevallen 


was de timing van het mogelijke experiment niet geschikt om een effectmeting uit te voeren binnen de 


context van dit onderzoek. Zo waren er bij verschillende initiatieven al gedachtegangen over een 


experiment of was er al enige infrastructuur voor opgebouwd. Dergelijke factoren kunnen als 


voorwaarden gezien worden voor een experiment sociale innovatie, maar vormen nog geen garantie dat 


een experiment sociale innovatie binnen een bepaald tijdsbestek wordt opgestart.  


Bedrijven zijn enigszins behoudend om experimenten sociale innovatie uit te voeren en/of om een externe 


partij een effectmeting uit te laten voeren 


Bij verschillende initiatieven viel enige mate van huiverigheid te bespeuren om ook daadwerkelijk op de 


korte termijn aan de slag te gaan met experimenten sociale innovatie en/of om een externe partij een 


effectmeting uit te laten voeren. Er was geregeld wel interesse of de intentie daarvoor, maar de focus op 


het volbrengen van bestaande, dagelijkse werkzaamheden droeg er frequent aan bij dat er een 


behoudende opvatting was over experimenten sociale innovatie. In incidentele gevallen was er tevens 


niet altijd direct de behoefte om een externe partij een effectmeting uit te laten voeren. In sommige 


gevallen was er daarbij een behoudende opvatting om überhaupt een effectmeting uit te voeren. In 


enkele andere gevallen verrichte de betreffende partij zelf al metingen.  


De aanwezigheid van een gevoel van noodzaak voor dergelijke vernieuwingen is een eerste stap in proces 


om een organisatie te vernieuwen (Kotter, 1996). Als deze eerste stap in het vernieuwingsproces 


ontbreekt, dan is het vrij aannemelijk om te stellen dat een experiment sociale innovatie niet of lastiger 


uit de startblokken komt. Het ontbreken van een dergelijke noodzaak staat in contrast met academische 


literatuur en diverse voorbeelden uit de praktijk waarin het belang van sociale innovatie wordt benadrukt. 


  







39 
 


Beleidsexperimenten met een effectmeting zijn niet altijd mogelijk en/of gewenst 


Bij enkele initiatieven kwam het experiment wel van de grond, maar kon er alsnog geen effectmeting 


uitgevoerd worden. In diverse gevallen heeft dat te maken met dat het experiment dusdanige 


eigenschappen had dat er geen adequate effectmeting uitgevoerd kon worden. Hierbij valt te denken aan 


een (te) beperkt aantal observaties. In sommige andere gevallen hadden stakeholders bij dat initiatief 


weinig behoefte aan een effectmeting door het onderzoeksteam.  


De aanwezigheid van meerdere stakeholders is van belang, maar kan vertragend of belemmerend werken 


voor een beleidsexperiment sociale innovatie 


Bij meerdere van de bovenstaande initiatieven was er wel een coalitie aanwezigheid bestaande uit 


verschillende interne en-/of externe actoren. Het vormen van een krachtige coalitie maakt onderdeel uit 


van het proces om een organisatie te vernieuwen (Kotter, 1996). De impressie van het onderzoeksteam 


is dat de aanwezigheid van meerdere stakeholders of krachtige stakeholders (bijvoorbeeld: een financier) 


de introductie van een experiment sociale innovatie en/of een bijbehorende effectmeting kunnen 


vertragen of belemmeren. Hier staat wel tegenover dat de aanwezigheid van meerdere stakeholders het 


draagvlak voor een experiment sociale innovatie kan bevorderen. Zo hebben verschillende organisaties 


hun beoogde experiment sociale innovatie voorgelegd aan de ondernemingsraad.  


Het belang van een interne champion 


Bij enkele van de bovengenoemde initiatieven was er ook een ‘champion’ aanwezig om het experiment 


sociale innovatie te initiëren of zelfs van start te laten gaan. Bij het andere experiment is gebleken dat een 


dergelijke champion van aanzienlijke waarde is om obstakels voor het uitvoeren van een dergelijk 


experiment en effectmeting aan te pakken. Verder was er ook support vanuit andere managementlagen 


in de organisatie. In de academische literatuur (zie o.a. Birkinshaw e.a., 2008; Vaccaro, 2010) worden 


dergelijke champions ook wel ‘change agents’ genoemd. Voorbeelden van dergelijke change agents zijn 


een manager van een bedrijf (waaronder een proces-verbetermanager) of een externe consultant. 
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4. Beleidsimplicaties: bevorderen van een community of practice 
 


In dit hoofdstuk worden eerst ingegaan op het begrip community of practice. Vervolgens worden diverse 


initiatieven genoemd van communities of practice omtrent sociale innovatie die aanwezig zijn in 


Nederland. Het hoofdstuk sluit af met diverse conclusies en aanbevelingen. 


4.1 Communities of practice sociale innovatie 
 


In een diagnose (Den Hertog e.a., 2016) zijn diverse beleidsinstrumenten genoemd die ook bij niet-


technologische innovatie van toepassing kunnen zijn. Dit betreffen het bevorderen van bewustwording 


programma’s, vouchers, kennisdragers (personen met een bepaald kennisgebied die tijdelijk bij een 


andere organisatie gestationeerd zijn), acceleratoren (waaronder het begeleiden en coachen van 


organisaties door andere organisaties die verder zijn met sociale innovatie), en van een community of 


practice (soort praktijkgericht leren waarbij organisaties leren van ervaringen van andere organisaties). 


De eerder in dit rapport genoemde bevindingen en ervaringen worden gedeeld vanuit een netwerk van 


geïnteresseerde partijen. Het delen van de bijbehorende kennis en ervaringen met hen biedt de 


betreffende partijen eveneens de mogelijkheid om onderling interesses en ervaringen op dat gebied uit 


te wisselen en aan te wakkeren. Tevens dient het als een opstap om dergelijke experimenten ook toe te 


passen bij hun eigen organisatie. Deze methodiek bouwt voort op het beleidsinstrument van een 


community of practice. De community of practice valt onder de groep van de zachte, meer vrijwillige 


beleidsinstrumenten. Dergelijke instrumenten dragen bij aan een grotere houdbaarheid en meer 


draagvlak van interventies (Paraskevopoulou, 2012). Zo was het management van de organisatie waar het 


beleidsexperiment is gehouden door middel haar netwerk en kennis van het enigszins vergelijkbare 


initiatief ook eerder geneigd om met het beleidsexperiment aan de slag te gaan. 


Beleidsinstrumentarium kan ingedeeld worden in drie groepen: wetgevende instrumenten (bijv. 


intellectuele eigendomsrechten), economische en financiële instrumenten (bijv. vouchers), en zachte 


instrumenten (bijv. gedragscodes en vrijwillige standaardisatie en overeenkomsten). Deze drie 


categorieën worden ook wel populistisch aangeduid als achtereenvolgens de ‘stok’, de ‘wortel’, en 


‘preken’ van publieke beleidsinstrument (Borras en Edquist, 2013). Vooral de vrijwillige aard van deze 


meer zachte instrumenten draagt bij aan een grotere houdbaarheid en meer draagvlak van interventies, 


bijvoorbeeld doordat ze geleidelijk aan geïmplementeerd worden in een organisatie (Paraskevopoulou, 


2012). Het bevorderen van een ‘community of practice’ op het gebied van experimenten sociale innovatie 


behoort tot de meer zachte instrumenten. Zo kan het bevorderen van een dergelijke community de 


gedeelde ervaren noodzaak bevorderen om te experimenteren met sociale innovatie. Tevens kan het 


onder andere het commitment bevorderen bij diverse stakeholders van een bepaald experiment sociale 


innovatie. De adoptie en diffusie van sociale innovatie binnen een populatie vraagt wel om adequate 


wisselwerking tussen een organisatie en actoren in haar omgeving (Volberda e.a., 2014). Het bevorderen 


van een community of practice kan gezien worden als een relevant middel om die wisselwerking aan te 


wakkeren en te bevorderen.  
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Buiten de Nederlandse landsgrenzen zijn er verschillende initiatieven gericht op het bevorderen van een 


community of practice omtrent sociale innovatie. Zo heeft Finland verschillende sociale innovatie 


programma’s (TYKE 1996, TYKES 2004-2010, en TEKES 2012-2018) met als doel om “bedrijfsoperaties van 


bedrijven te vernieuwen door het ontwikkelen van nieuwe manieren van managen en werken, en door 


het actief benutten van de vaardigheden en competenties van hun personeel. De visie is dat Finland de 


beste werkplekken van Europa heeft in 2020” (Csaba e.a., 2013: 9). Het ontwikkelen van een lerend 


netwerk is één van de meest gevestigde onderdelen van het TYKES programma (Csaba e.a., 2013). Zo 


worden in de Scandinavische landen in vergelijking met het algemene beeld in Europa meer manieren om 


het werk te organiseren toegepast die georiënteerd zijn op leren (Alasoini, 2009). Hierbij valt te denken 


aan ‘levenslang leren’. In het kader van die programma’s worden organisaties ondersteund bij projecten 


op het gebied van (Csaba e.a., 2013); 


- Het implementeren van nieuwe manieren en processen van werken, bij het ontwikkelen van 


managementmethodes, de diffusie van nieuwe HRM tools en andere sociale innovatie projecten; 


- Het ontwikkelen van nieuwe methodes om het werk op nieuwe manieren te organiseren 


(waaronder zelfsturende teams), het verkennen en benutten van het potentieel van nieuwe 


technologieën, en het bevorderen van samenwerking van in het bijzonder MKB-bedrijven met 


klanten en leveranciers; 


- Het ontwikkelen van een lerend netwerk om het collectieve leren te bevorderen tussen 


universiteiten, bedrijven, en adviesbureaus als verbindend mechanisme tussen de academische 


wereld en bedrijfsleven.  


In Nederland zijn er al verschillende initiatieven en communities of practice omtrent sociale innovatie. De 


fase van volwassenheid daarvan alsmede de omvang, intensiteit en doelgroep varieert echter wel 


enigszins per initiatief en community of practice. Hieronder vermelden we de namen van diverse 


initiatieven van communities of practice waarin gewerkt wordt aan adoptie van best-practices en next-


practices van sociale innovatie in een netwerk van organisaties;  


 Taakgroep sociale innovatie binnen Brainport Development; 


 BOOST-netwerk van hightech en maakbedrijven in Gelderland en Overijssel; 


 Sociale innovatie werkgroep Logistiek; 


 Sociale innovatie diverse brancheverenigingen (waaronder chemie); 


 Fieldlab sociale innovatie; 


 Kennisbank sociale innovatie; 


 Koninklijke Industrieele Groote Club; 


 Eunergy Platform; 


 Railforum; 


 Sociale Innovatie CNV; 


 Sociale Innovatie Gemeente Rotterdam; 


 Sociale Innovatie Tenzing; 


 Versnellers Achmea; 


 OCE Innovatieve Medezeggenschap; 
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 Sociale innovatie Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs en CNV (initiatief sociale innovatie); 


 Leergang sociale innovatie in de Rotterdamse haven; 


 AIVP; Sociale Innovatie Ports & Cities; 


 Rotterdam Werkt. 


De verkregen inzichten – effecten, barrières en kritische succesfactoren – van het uitgevoerde 


beleidsinstrument vormen op hun beurt weer een voedingsbodem of katalysator voor andere organisaties 


om aan de slag te gaan met sociale innovatie. In het kader van dit beleidsexperiment heeft het 


onderzoeksteam diverse initiatieven ondernomen om een community of practice te bevorderen en 


daarmee de adoptie van sociale innovatie te versnellen. Zo hebben leden van het onderzoeksteam 


inzichten over sociale innovatie en bevindingen van dit beleidsexperiment gedeeld in de meeste van deze 


bovenstaande initiatieven en communities of practice. Dergelijke inzichten over sociale innovatie zijn en 


worden ook gedeeld via andere wegen om de community of practice te bevorderen. Hierbij valt te denken 


aan het geven van presentaties voor verschillende instanties, waaronder de technologiecommissie van 


VNO-NCW, Topsector Logistiek, FME, NEVAT, en Smart Port. Ook komen de bevindingen daarvan aan bod 


in een nieuw boek over sociale innovatie. Dit boek wordt op een luchtige manier geschreven en heeft 


medewerkers en managers als voornaamste doelgroep. Indien mogelijk wordt het belang van 


experimenten sociale innovatie en de bevindingen van dit beleidsexperiment de komende tijd ook onder 


de aandacht gebracht via verschillende managementgeoriënteerde vakbladen en algemene media. 


Tevens wordt gewerkt aan een online diagnosetool om bedrijven te helpen met self-tests sociale 


innovatie.  


4.2 Conclusies en aanbevelingen: mogelijke acties om (beleids)experimenten sociale 


innovatie te bevorderen 
 


Dit rapport biedt nieuwe inzichten in de effecten van een specifieke sociale innovatie bij een Nederlandse 


productielocatie. Zo komt naar voren dat de interventie – Model Cell genaamd bij het betreffende bedrijf 


– onder andere leidt tot meer flexibele vaardigheden van operators en tot meer kennisuitwisseling binnen 


hun ploeg. Tevens gaat het gepaard met een productiviteitsstijging en met hogere innovatieprestaties in 


termen van incrementele procesinnovatie. Het innovatie- en concurrentievermogen zijn cruciale 


ingrediënten voor het succes van organisaties en de bevindingen uit het beleidsexperiment onderstrepen 


de rol van sociale innovatie daarin. 


Verder zijn er verschillende barrières en kritische succesfactoren belicht omtrent dat experiment, 


waaronder ondersteuning vanuit het management. In dit onderzoeksrapport komen eveneens diverse 


factoren aan bod die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of 


belemmeren. Hierbij valt te denken aan dat initiatieven nog in een te vroeg stadium zitten om een 


effectmeting uit te voeren of dat eigenschappen van een bepaald initiatief het onderzoekstechnisch zo 


goed als ondoenlijk maken om een adequate effectmeting uit te voeren. 


Al met al kunnen er voortbouwend op de inzichten uit dit rapport verschillende mogelijke acties 


gedestilleerd worden om experimenten sociale innovatie te bevorderen; 
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 Bevorder de bewustwording van managers over de effecten van sociale innovatie; 


 Bevorder het gevoel van noodzaak om te experimenteren met sociale innovatie; 


 Zorg bij de topsectoren voor voldoende aandacht voor technologische innovatie én sociale 


innovatie; 


 Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor sociale innovatie; 


 Zorg tijdig voor commitment van cruciale stakeholders met een goede balans tussen 


samenstelling, draagvlak, en snelheid van de totstandkoming van een experiment sociale 


innovatie; 


 Zorg voor een interne champion van het experiment sociale innovatie. 


Om een effectmeting in het kader van een beleidsexperiment sociale innovatie te bevorderen kunnen 


naast de bovengenoemde mogelijke acties ook de volgende acties behulpzaam zijn; 


 Promoot een loket waar organisaties zich kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 


hebben om te experimenteren met sociale innovatie; 


 Focus bij de promotie van een dergelijke locatie niet alleen op economische en financiële 


instrumenten, maar ook op zachte instrumenten en kennisdeling over experimenten sociale 


innovatie; 


 Zorg voor duidelijke criteria die bij de aanmelding horen om tijdig de geschikte experimenten 


sociale innovatie te selecteren. Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria (bijvoorbeeld het 


aantal mensen of afdelingen dat betrokken wordt bij het experiment), het tijdsbestek waarin het 


experiment plaats gaat vinden, en daadwerkelijke commitment om met een beleidsexperiment 


sociale innovatie inclusief effectmeting aan de slag te gaan (bijvoorbeeld door het vragen van een 


letter of commitment vanuit het management van het bedrijf). 


 


Diverse acties zijn gericht op het bevorderen van een context om (beleids)experimenten sociale innovatie 


mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het tegengaan van bepaalde barrières. Uiteindelijk is het streven 


van bovenstaande acties dat organisaties meer de vruchten kunnen plukken van de waarde van sociale 


innovatie, net als onder andere de organisatie waar het experiment is uitgevoerd. 


Het onderstaande figuur visualiseert diverse stakeholders op het gebied van sociale innovatie. Het 


initiatief om bovengenoemde mogelijke acties te realiseren kan al naar gelang het actiepunt liggen bij 


verschillende partijen. De betrokkenheid van verschillende partijen kan ook variëren over de tijd. In de 


onderstaande tabel staan per actie mogelijke partijen die betrokken kunnen worden om de acties te 


realiseren. Zo kunnen de sociale partners en kennisinstellingen een rol spelen om de bewustwording te 


bevorderen van managers over de effecten van sociale innovatie. Voor de topsectorenteams ligt een rol 


weggelegd om voor voldoende aandacht te zorgen voor sociale innovatie naast technologische innovatie 


bij de topsectoren. De overheid en werkgeversverenigingen kunnen een initiërende rol hebben om tools, 


audits en ondersteuning voor sociale innovatie te stimuleren. De fieldlabs (bijvoorbeeld in de Smart 


Industry) kunnen een coördinerende rol spelen om het loket te promoten waar organisaties zich kunnen 


melden als ze interesse en/of de intentie hebben om te experimenteren met sociale innovatie. We 


benadrukken dat het niet per definitie een nieuw loket hoeft te zijn. Integratie in de bestaande of 


opkomende infrastructuur van andere initiatieven (zoals het Fieldlab) is ook mogelijk. Bij diverse acties 
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ligt het initiatief vooral bij de organisaties waarbij een experiment sociale innovaties plaats vindt, 


waaronder bij het aanstellen van een interne champion.  


Figuur 4.2.1: Illustratie van diverse stakeholders sociale innovatie. 
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Tabel F: Mogelijke acties en bijbehorende actoren. 


Mogelijke actie: Beweegreden: Initiatief voor actie ligt 
bij: 


Bevorder de bewustwording van managers over 
de effecten van sociale innovatie 


Interesse bevorderen in 
sociale innovatie en in 
deelname experimenten 
sociale innovatie  


Sociale partners,  
kennisinstellingen en 
kennisorganisaties 
(zoals adviseurs) 


Bevorder het gevoel van noodzaak om te 
experimenteren met sociale innovatie 


Aanwakkeren van 
bedrijven om te 
experimenteren met 
sociale innovatie 


Sociale partners,  
kennisinstellingen en 
kennisorganisaties 
(zoals adviseurs), 
overheid 


Zorg bij de topsectoren voor voldoende 
aandacht voor technologische innovatie én 
sociale innovatie 


Nadere borging van 
initiatieven sociale 
innovatie in topsectoren 


Topsectorteams 


Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor 
sociale innovatie 


Assessment om mate 
van sociale innovatie te 
inventariseren en te 
borgen 


Overheid en 
werkgeversverenigingen 


Zorg tijdig voor commitment van cruciale 
stakeholders met een goede balans tussen 
samenstelling, draagvlak, en snelheid van de 
totstandkoming van een experiment sociale 
innovatie 


Het bevorderen dat 
experimenten sociale 
innovatie tijdig en 
daadwerkelijk tot stand 
komen 


Organisaties waarbij 
experimenten sociale 
innovatie plaatsvinden 


Zorg voor een interne champion van het 
experiment sociale innovatie 


Het bevorderen van de 
voortgang van het 
experiment bij de 
betreffende organisatie 


Organisaties waarbij 
experimenten sociale 
innovatie plaatsvinden 


Promoot een loket waar organisaties zich 
kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 
hebben om te experimenteren met sociale 
innovatie 


Het bevorderen van het 
overzicht van mogelijke 
beleidsexperimenten en 
betere matching tussen 
betrokken partijen bij 
effectmeting 


Fieldlabs 


Focus bij de promotie van een dergelijke locatie 
niet alleen op economische en financiële 
instrumenten, maar ook op zachte instrumenten 
en kennisdeling over experimenten sociale 
innovatie 


Het bevorderen van een 
community of practice 
omtrent 
(beleids)experimenten 
sociale innovatie 


Fieldlabs, sociale 
partners 


Zorg voor duidelijke criteria die bij de 
aanmelding horen om tijdig de geschikte 
experimenten sociale innovatie te selecteren. 
Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria 
(bijvoorbeeld het aantal mensen of afdelingen 
dat betrokken wordt bij het experiment), het 
tijdsbestek waarin het experiment plaats gaat 
vinden, en daadwerkelijke commitment hebben 


Het bevorderen van een 
betere en snellere 
selectie van initiatieven 
die een 
beleidsexperiment 
kunnen worden en 
waarbij een 
effectmeting mogelijk is 


Overheid  
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om met een beleidsexperiment sociale innovatie 
inclusief effectmeting aan de slag te gaan 
(bijvoorbeeld door het vragen van een letter of 
commitment vanuit het management van het 
bedrijf) 


 


Diffusie van best-practices en next-practices sociale innovatie kan het innovatievermogen van 


Nederlandse bedrijven en daarmee het concurrentievermogen van de Nederlandse economie aanzienlijk 


verhogen. In Nederland is veel aandacht voor technologische innovatie en het achterblijven van 


investeringen in R&D en ICT. Er zijn reeds vele pleidooien geweest om de investeringen in R&D als 


percentage van BBP te verhogen naar 2,5%. Wij erkennen het belang van investeringen in R&D en ICT. 


Niettemin laten vele studies zien dat het rendement van deze investeringen in R&D en ICT relatief laag is 


doordat de noodzakelijke complementaire vernieuwingen van de arbeidsorganisatie, leiderschapsstijl, 


menselijke vaardigheden en samenwerking met externe partners achterblijft (Roberts, 2004; Bloom, 


Sadun en Van Reenen, 2010, Bloom en Van Reenen, 2007). Een snellere adoptie van deze sociale innovatie 


practices (bijvoorbeeld zelfsturing, agile, scrum, transformationeel leiderschap, open-innovatie) kan het 


onbenut innovatiepotentieel van veel Nederlandse bedrijven verhogen. Communities of practice waar 


bedrijven in hechte netwerken van elkaar leren, online diagnosetools en een faciliterende overheid zijn 


de geijkte instrumenten om dit te realiseren. Finland en Zweden zijn in deze gidslanden waarop reeds 


volop gewerkt is met dit zachte innovatiebeleid. Ons uitgevoerde experiment heeft laten zien dat sociale 


innovatie zowel bijdraagt aan de harde en zachte prestatie-effecten van innovatie. Het is nu een taak van 


overheid en beleid om dergelijke experimenten en diverse communities of practices verder op te schalen.  
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Appendix 
 


Appendix 1: Diverse nadere informatie. 
 


Nadere informatie over de onderzoeksaanpak gericht op het borgen van de validiteit: 


In lijn met de suggesties van Campbell en Stanley (1963) wordt de interventie uitgevoerd door mensen 


van het bedrijf zelf en met zo weinig mogelijk betrokkenheid van de onderzoekers. Dit zou de operators 


bijvoorbeeld het gevoel kunnen geven dat zij een ‘proefkonijn’ zijn en/of dat ze speciale aandacht zouden 


ontvangen. Dit zou hun scores beïnvloeden en daarmee de representativiteit van de betreffende 


medewerkers doen afnemen. Dit gaat ten koste van de externe validiteit: de mate waarin bevindingen 


gegeneraliseerd kunnen worden naar andere settings (Campbell en Stanley, 1963).  


Deelname aan de vragenlijst was vrijwillig. Als startpunt voor de vormgeving van de vragenlijst werd 


gebruik gemaakt van een standaard-template van het betreffende bedrijf. Daarnaast is de vragenlijst 


inhoudelijk getest door enkele operators. Dit heeft geleid tot diverse verfijningen in de formulering van 


vragen. De informatievoorziening omtrent het organiseren van sessies waarbij de vragenlijst werd 


ingevuld was zoveel als mogelijk in lijn met de gebruikelijke manier als operators vragenlijsten voorgelegd 


krijgen. Er waren dan ook geen redenen om aan te nemen dat operators het invullen van deze vragenlijst 


als iets ongewoons zagen (cf. Schweiger en DeNisi, 1991). 


Eveneens werd vertrouwelijkheid van de antwoorden beklemtoond. Conform eerdere veldexperimenten 


(e.g., Martin e.a., 2013) was wel een van de onderzoekers aanwezig bij het invullen van de vragenlijsten. 


Dit is eveneens om de vertrouwelijkheid van de antwoorden te garanderen.  


Nadere informatie over de selectie van operators en bijbehorende implicatie: 


Bij de vijf ploegen behorende bij de experimentgroep waren vlak voor aanvang van het experiment in 


totaal 31 operators actief. Bij de ploegen met betrekking tot de controlegroep ging het in totaal om 37 


operators. Deze aantallen omvatten operators die hun gehele werkweek actief zijn in de betreffende 


sectie en het omvat operators die deels actief zijn in de betreffende sectie, bijvoorbeeld vakantiekrachten 


en mensen die tot op enige hoogte flexibel inzetbaar zijn. Deels actief in de betreffende sectie kan variëren 


van eens in de zoveel tijd werkzaam zijn in de betreffende sectie tot meerdere malen per week. Het 


andere deel van de werktijd zijn zij dan actief in andere secties. De focus ligt op operators die minimaal 


geregeld (meerdere malen per week) actief zijn in de betreffende sectie, mede doordat het experiment 


gericht is op operators als de personen die de meeste praktijkervaring hebben ten aanzien van 


verbeterpunten. 


We benadrukken overigens wel dat het relatief beperkte aantal observaties implicaties heeft voor de 


verklaringskracht van een test als geheel. Hoogstwaarschijnlijk is vanwege het beperkte aantal observaties 


de verklaringskracht van de gehanteerde modellen aan de beperkte kant: dit maakte het adequaat 


uitvoeren van bepaalde analyses alsmede de interpretatie van bevindingen wel wat lastiger. 


Voortbouwend op diverse eerdere onderzoeken (o.a. Zott en Amit, 2007), inclusief studies met 
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veldexperimenten die een relatief kleine steekproefomvang hebben (o.a. Barling e.a., 1996), hanteren we 


een significantieniveau van 0,10 als grenswaarde. Het relatief beperkte aantal observaties droeg er ook 


aan bij dat verschillende variabelen wel richting een significant niveau gingen, maar de grenswaarde niet 


passeerden. 


Testen voor representativiteit en vergelijkbaarheid experiment- en controlegroep: 


We voeren verschillende testen uit om te kijken in hoeverre de operators die alle vier de sessies een 


vragenlijst hebben ingevuld verschillen met operators die dat niet hebben gedaan. Op deze manier kan 


een beeld gevormd worden in hoeverre die eerstgenoemde groep vergelijkbaar is met operators die niet 


alle vier de keren de vragenlijst hebben ingevuld. Overeenkomstige scores tussen deze twee groepen op 


bepaalde eigenschappen vormen duidelijke indicaties dat de scores van operators welke alle vier de 


sessies de vragenlijst hebben ingevuld ook die andere groep van operators vertegenwoordigen 


(representeren).  


Operators die alle vier de malen de vragenlijst hebben ingevuld hebben geen significant verschillende 


scores met degene die voortijdig zijn afgehaakt (operators die wel hebben deelgenomen aan de 


nulmeting, maar niet aan alle nametingen) op verschillende achtergrondkenmerken (cf. Schweiger en 


DeNisi, 1991): soort aanstelling (Pearson 2-grootheid = 5,53, p > 0,10), gedeelte van de werktijd die ze 


actief zijn in de betreffende sectie (Pearson 2-grootheid = 1,01, p > 0,10), opleidingsniveau (Pearson 2-


grootheid = 3,34, p > 0,10), leeftijd (t 42 = -1,37, p > 0,10), omvang van werkweek (t 42 = 0,54, p > 0,10), 


aantal jaren werkzaam bij organisatie (t 45 = -0,93, p > 0,10), en aantal jaren werkzaam bij betreffende 


sectie (t 45 = -0,10, p > 0,10). Al met al kan gesteld worden dat de observaties representatief zijn op tal van 


dimensies voor de populatie van operators in het betreffende werkgebied. 


Tussen operators van beide secties die geen enkele keer of minimaal 1 keer de vragenlijst hebben ingevuld 


is geen significant verschil (t66 = 0,84, p > 0,10) gevonden in leeftijd. Tussen deze twee groepen is wel een 


significant verschil (t66 = -3,41, p < 0,01) gevonden op basis van de omvang van de werkweek. Operators 


die minimaal 1 keer de vragenlijst hebben ingevuld hebben een werkweek van gemiddeld 31 uur. 


Operators die geen enkele keer de vragenlijst hebben ingevuld werken gemiddeld 26 uur in de week. Dit 


verschil bouwt naar alle waarschijnlijkheid voort op de selectie van operators die wel in aanmerking 


kwamen om deel te nemen aan de verschillende metingen. Deze verklaring wordt ook ondersteund door 


de volgende bevinding. Zo is er een significant verschil waargenomen (Pearson 2-grootheid = 12,84, p < 


0,05) in de soort aanstelling (vast, flexibel, e.d.) tussen operators die wel of niet minimaal 1 keer de 


vragenlijst hebben ingevuld. Operators die de vragenlijst minimaal 1 keer hebben ingevuld hebben vaker 


een vaste aanstelling ten opzichte van operators die geen enkele keer de vragenlijst hebben ingevuld. De 


verschillende scores in de omvang van de werkweek wordt dan ook niet als problematisch gezien voor dit 


onderzoek. 


In de bovenstaande alinea’s is getest in hoeverre de scores van operators verschillen op basis van het 


aantal malen dat ze de vragenlijst hebben ingevuld. Zoals eerder vermeld is het idee van een 


controlegroep dat het vergelijkbaar is op diverse eigenschappen als de experimentgroep. Op deze manier 


kan het effect van de interventie op bepaalde variabelen zuiverder worden gemeten. We voeren 
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verschillende testen uit om te beoordelen in hoeverre achtergrondkenmerken van operators uit de 


experiment- en controlegroep met elkaar te vergelijken zijn. 


Uit deze testen komt naar voren dat operators uit de experimentgroep op tal van achtergrondkenmerken 


vergelijkbare scores hebben als operators uit de controlegroep. Van de operators die alle vier de keren de 


vragenlijst hebben ingevuld zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de experiment- en 


controlegroep op tal van achtergrondkenmerken: geslacht, soort aanstelling (Pearson 2-grootheid = 2,94, 


p > 0,10), gedeelte van de werktijd die ze actief zijn in de betreffende sectie (Pearson 2-grootheid = 0,84, 


p > 0,10), opleidingsniveau (Pearson 2-grootheid = 1,87, p > 0,10), omvang van werkweek, en aantal jaren 


werkzaam in de betreffende sectie (t 14 = -0,35, p > 0,10). Zo heeft het gros van de operators bij zowel de 


experiment- als de controlegroep Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) als hoogst afgeronde opleiding.  


Diverse testen ter controle voor randvoorwaarden effectmeting: 


Alvorens effecten te berekenen wordt eerst gekeken of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 


betreffende analysetechniek. Hierbij wordt ook gecontroleerd voor verschillende scores bij de 


betreffende afhankelijke variabelen tussen experiment- en controlegroep bij de nulmeting. Zo dienen 


(voorwaarde 1) de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores te hebben op de betreffende 


afhankelijke variabele(n) bij de nulmeting. Immers, ten tijde van de nulmeting zijn zowel operators uit de 


experimentgroep als uit de controlegroep nog niet blootgesteld aan de interventie. De verwachting is dan 


dat vergelijke groepen (experiment- en controlegroep) vergelijkbare scores hebben op de afhankelijke 


variabelen. 


Daarnaast dient (voorwaarde 2) de variantie (zeg maar de afwijkingen in scores) bij de betreffende 


afhankelijke variabele(n) homogeen te zijn bij de experiment- en controlegroep. Te aanzienlijke 


afwijkingen in scores zou het lastig maken om op basis van de gehanteerde analysetechniek adequaat te 


beoordelen of er een bepaald effect significant is.  


Gegeven het relatief ruime aantal afhankelijke variabelen en de daarbij behorende kans op ‘overfitten’ 


(te veel variabelen in een model) van de data wordt gebruik gemaakt van ANCOVA (conform o.a. 


Schweiger en DeNisi, 1991) om een preselectie te maken van afhankelijke variabelen. Bij ANCOVA wordt 


het effect bepaald van een interventie op één afhankelijke variabele waarbij er gecontroleerd kan worden 


voor bepaalde effecten waaronder de scores op de afhankelijke variabele ten tijde van de nulmeting 


(Field, 2009).  


Er worden verschillende ANCOVA-testen (aan de hand van General linear model) uitgevoerd om de twee 


bovengenoemde voorwaarden te testen.11 Uit analyse van de verzamelde data komt naar voren dat er bij 


de nulmeting geen significante verschillen zijn waargenomen tussen operators van de experimentgroep 


en van de controlegroep op de afhankelijke variabelen (zie ook Appendix 3). Hiermee is voldaan aan de 


                                                           
11 In lijn met eerdere studies met veldexperimenten (o.a. Peterson en Luthans, 2006) is dit getest door via univariate 
general linear modelling te berekenen of de fixed factor (sectie: experiment- of controlegroep) een significant effect 
(p ≤ 0,10) heeft op een afhankelijke variabele (uit de nulmeting) in combinatie met of de interaction contrasts 
(interactie-effect tussen fixed factor en afhankelijke variabele uit de nulmeting) een significant effect heeft op de 
afhankelijke variabele (in de betreffende nameting).  
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eerste bovengenoemde voorwaarde. Met andere woorden: voorafgaande aan de interventie hadden 


operators uit de experiment- en de controlegroep een vergelijkbare mate van standaardisatie.  


Echter, bij verschillende afhankelijke variabelen wordt er niet voldaan aan de tweede voorwaarde. Bij 


verschillende afhankelijke variabelen is bij bepaalde nametingen de variantie niet homogeen verdeeld 


tussen experiment- en controlegroep (zie ook Appendix 3). 
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Appendix 2: Gemiddelde scores, standaarddeviaties en correlaties op de voornaamste 


afhankelijke variabelen.  
 


 Nulmeting Eerste 
nameting 


Tweede 
nameting 


Derde 
nameting 


     
Flexibele vaardigheden     
     Cronbach’s alpha 0,87 0,83 0,82 0,70 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,47 5,50 5,41 5,78 
 (0,20) (0,17) (0,16) (0,12) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,30 5,51 5,76 5,88 
 (0,26) (0,23) (0,21) (0,16) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,63 5,49 5,07 5,63 
 (0,30) (0,26) (0,24) (0,18) 


Kennisuitwisseling      


     Cronbach’s alpha 0,80 0,78 0,67 0,68 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,91 5,16 5,02 4,79 
 (0,21) (0,18) (0,15) (0,19) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,78 5,19 5,29 4,98 
 (0,27) (0,23) (0,20) (0,25) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,04 5,12 4,75 4,61 
 (0,31) (0,27) (0,23) (0,28) 


Interne samenwerking     


     Cronbach’s alpha 0,83 0,80 0,87 0,87 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,47 5,84 5,35 5,25 
 (0,83) (0,15) (0,23) (0,20) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,42 5,90 5,92 5,52 
 (1,01) (0,20) (0,31) (0,26) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,54 5,78 4,78 4,98 
 (0,60) (0,22) (0,35) (0,30) 


Werkstress     


     Cronbach’s alpha 0,50 0,67 0,60 0,61 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,00 3,79 4,30 4,34 
 (0,36) (0,18) (0,31) (0,30) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,50 3,44 3,76 3,88 
 (0,47) (0,24) (0,45) (0,41) 
     Gemiddelde score controlegroep 3,50 4,42 4,84 4,80 
 (0,54) (0,28) (0,49) (0,47) 


Werkbeleving     


     Cronbach’s alpha 0,41 0,72 0,65 0,66 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,48 5,39 5,11 5,25 
 (0,26) (0,23) (0,21) (0,28) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,39 5,00 4,41 4,99 
 (0,34) (0,30) (0,29) (0,37) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,57 5,79 5,82 5,51 
 (0,39) (0,34) (0,31) (0,42) 
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Waarden tussen haakjes vertegenwoordigen de standaarddeviatie. n = 16. 


Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten     


     Cronbach’s alpha 0,90 0,81 0,79 0,85 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,30 4,59 4,60 4,55 
 (0,27) (0,18) (0,13) (0,15) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,06 4,49 5,08 5,02 
 (0,35) (0,24) (0,17) (0,21) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,54 4,70 4,12 4,07 
 (0,40) (0,27) (0,19) (0,24) 


Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten     


     Cronbach’s alpha 0,79 0,75 0,87 0,86 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,61 4,77 4,87 4,74 
 (0,28) (0,16) (0,11) (0,17) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,83 4,89 5,23 5,11 
 (0,37) (0,22) (0,15) (0,23) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,39 4,66 4,50 4,37 
 (0,42) (0,25) (0,17) (0,26) 


Meer integrale verbeterbenadering     


     Cronbach’s alpha 0,86 0,79 0,88 0,92 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,26 4,58 4,47 4,40 
 (0,27) (0,17) (0,23) (0,16) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,33 4,67 4,81 4,85 
 (0,36) (0,22) (0,30) (0,22) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,18 4,49 4,14 3,95 
 (0,41) (0,26) (0,34) (0,25) 
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Correlaties tussen de afhankelijke variabelen: 


  1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 


1a Flexibele vaardigheden, t0 1,00            


1b Flexibele vaardigheden, t1 0,49 1,00           


1c Flexibele vaardigheden, t2 0,52 0,35 1,00          


1d Flexibele vaardigheden, t3 0,61 0,43 0,50 1,00         


2a Kennisuitwisseling, t0 0,72 0,33 0,36 0,51 1,00        


2b Kennisuitwisseling, t1 0,66 0,49 0,28 0,12 0,64 1,00       


2c Kennisuitwisseling, t2 0,14 0,17 0,50 -0,05 0,16 0,12 1,00      


2d Kennisuitwisseling, t3 0,26 0,01 0,19 0,30 0,16 0,22 0,31 1,00     


3a Interne samenwerking, t0 0,27 0,26 0,12 -0,07 0,37 0,75 -0,02 -0,05 1,00    


3b Interne samenwerking, t1 0,24 0,37 0,19 -0,22 0,15 0,38 0,17 -0,43 0,18 1,00   


3c Interne samenwerking, t2 -0,30 -0,33 0,30 -0,24 -0,21 -0,23 0,62 0,21 0,00 -0,02 1,00  


3d Interne samenwerking, t3 -0,24 -0,39 0,04 0,00 -0,31 -0,24 0,24 0,82 -0,27 -0,59 0,46 1,00 


4a Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t0 0,43 -0,33 -0,05 0,00 0,40 0,23 0,05 0,29 -0,08 -0,22 -0,18 0,09 


4b Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t1 0,41 0,18 0,28 0,14 0,35 0,11 0,28 0,30 -0,26 0,02 -0,08 0,13 


4c Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t2 0,03 -0,30 0,36 -0,23 0,05 0,07 0,66 0,29 -0,20 0,08 0,51 0,32 


4d Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t3 0,10 -0,30 0,42 0,28 0,03 -0,14 0,38 0,64 -0,16 -0,48 0,55 0,68 


5a Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t0 0,12 -0,04 0,17 0,18 0,14 0,16 0,29 0,60 0,01 -0,60 0,13 0,54 


5b Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t1 -0,15 -0,02 0,27 -0,02 -0,13 -0,16 0,43 0,59 -0,30 -0,30 0,44 0,70 


5c Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t2 0,11 0,05 0,59 0,19 0,09 0,22 0,60 0,64 0,13 -0,28 0,57 0,63 


5d Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t3 0,12 -0,26 0,50 0,28 0,04 -0,10 0,39 0,65 -0,20 -0,49 0,47 0,69 


6a Meer integrale verbeterbenadering, t0 0,10 -0,14 0,18 0,16 -0,11 -0,11 0,19 0,47 -0,27 -0,54 0,11 0,59 


6b Meer integrale verbeterbenadering, t1 -0,07 0,08 0,21 0,10 0,04 -0,15 0,40 0,44 -0,34 -0,37 0,27 0,49 


6c Meer integrale verbeterbenadering, t2 -0,01 0,00 0,51 0,07 0,02 -0,02 0,50 0,51 -0,27 -0,17 0,40 0,59 


6d Meer integrale verbeterbenadering, t3 0,12 0,01 0,47 0,44 0,01 -0,15 0,28 0,52 -0,34 -0,39 0,27 0,54 


 


 
Het rechter gedeelte van de tabel staat op de volgende pagina. 
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  4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 


4a Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t0 1,00            


4b Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t1 0,44 1,00           


4c Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t2 0,47 0,19 1,00          


4d Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t3 0,35 0,27 0,52 1,00         


5a Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t0 0,46 0,19 0,48 0,57 1,00        


5b Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t1 0,03 0,50 0,37 0,55 0,56 1,00       


5c Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t2 0,07 0,11 0,61 0,69 0,76 0,65 1,00      


5d Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t3 0,39 0,32 0,61 0,95 0,69 0,64 0,78 1,00     


6a Meer integrale verbeterbenadering, t0 0,36 0,39 0,35 0,49 0,80 0,63 0,60 0,64 1,00    


6b Meer integrale verbeterbenadering, t1 0,17 0,54 0,37 0,46 0,71 0,90 0,60 0,58 0,74 1,00   


6c Meer integrale verbeterbenadering, t2 0,10 0,46 0,60 0,53 0,63 0,86 0,77 0,68 0,67 0,84 1,00  


6d Meer integrale verbeterbenadering, t3 0,20 0,29 0,45 0,80 0,69 0,64 0,70 0,85 0,66 0,70 0,73 1,00 


 


Correlaties vanaf |0,42| zijn significant bij p < 0,10. 


Correlaties vanaf |0,50| zijn significant bij p < 0,05. 


Correlaties vanaf |0,62| zijn significant bij p < 0,01. 


Correlaties vanaf |0,76| zijn significant bij p < 0,001. 
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Appendix 3: Bevindingen van testen of afhankelijke variabelen voldoen aan voorwaarden 


voor effectmeting op basis van univariate general lineair models. 
 


Afhankelijke variabele: Voorwaarde 
1: gelijke score 


bij nulmeting 
(experiment- en 
controlegroep? 


Voorwaarde 2: homogene variantie tussen experiment- en 


controlegroep? 
1e nameting ten 
opzichte van 0-
meting 


2e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


3e nameting ten 
opzichte van 0-
meting 


Flexibele vaardigheden Ja 


(F1, 14 = 0,71) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,13) 


Ja 


(F1, 14 = 2,83) 


 Nee 


(F1, 14 = 3,37)     * 


Kennisuitwisseling Ja 


(F1, 14 = 0,41) 


 Ja 


(F1, 14 = 1,19) 


Ja 


(F1, 14 = 0,21) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,10) 


Interne samenwerking Ja 


(F1, 14 = 0,08) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,02) 


Nee 


(F1, 14 = 6,01) 


** Ja 


(F1, 14 = 2,09) 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 
 


Ja 


(F1, 14 = 0,83) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,43) 


Nee 


(F1, 14 = 13,80) 


** Nee 


(F1, 14 = 8,86)     ** 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


Ja 


(F1, 14 = 0,62) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,26) 


Nee 


(F1, 14 = 8,40) 


** Ja 


(F1, 14 = 3,08) 


Meer integrale 
verbeterbenadering 


Ja 


(F1, 14 = 0,08) 


 Ja 


(F1, 14 = 3,02) 


Ja 


(F1, 14 = 0,01) 


 Ja 


(F1, 14 = 0,23) 


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant 


effect/verschil waargenomen.  
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Appendix 4: Uitkomsten van univariate general lineair models. 
 


Flexibele vaardigheden: 


  1e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


2e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Flexibele vaardigheden        


        


Corrected model  F2, 14 = 2,05  F2, 14 = 5,66  **   


  (η2 = 0,24)  (η2 = 0,47)    


        


Intercept  F1, 14 = 5,80 ** F1, 14 = 2,96    


  (η2 = 0,31)  (η2 = 0,19)    


        


Score op flexibele vaardigheden 


bij nulmeting 


 F1, 14 = 3,96  * F1, 14 = 8,88  **   


 (η2 = 0,34)  (η2 = 0,41)    


        


Interventie  F1, 14 = 0,01   F1, 14 = 4,73  **   


  (η2 = 0,00)  (η2 = 0,27)    


        


n  16  16    


R2  0,24  0,47    


Aangepaste R2  0,12  0,38    


        


Significant effect van interventie 


op afhankelijke variabele 


 Nee  Ja     


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Kennisuitwisseling: 


 1e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


2e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Kennisuitwisseling       


       


Corrected model F2, 14 = 4,48 ** F2, 14 = 1,79   F2, 14 = 0,68   


 (η2 = 0,41)  (η2 = 0,22)  (η2 = 0,09)  


       


Intercept F1, 14 = 2,67  F1, 14 = 18,04 **** F1, 14 = 10,48 *** 


 (η2 = 0,17)  (η2 = 0,58)  (η2 = 0,45)  


       


Score op kennisuitwisseling bij 


nulmeting 


F1, 14 = 8,86  ** F1, 14 = 0,87   F1, 14 = 0,57  


(η2 = 0,41)  (η2 = 0,06)  (η2 = 0,04)  


       


Interventie F1, 14 = 0,03   F1, 14 = 3,15 * F1, 14 = 1,00  


 (η2 = 0,00)  (η2 = 0,20)  (η2 = 0,07)  


       


n 16  16  16  


R2 0,41  0,22  0,09  


Aangepaste R2 0,32  0,10  -0,05  


       


Significant effect van interventie 


op afhankelijke variabele 


Nee  Ja   Nee  


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Interne samenwerking: 


 1e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


2e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Interne samenwerking       


       


Corrected model F2, 14 = 0,29    F2, 14 = 1,49  


 (η2 = 0,04)    (η2 = 0,19)  


       


Intercept F1, 14 = 25,63 ****   F1, 14 = 23,50 **** 


 (η2 = 0,66)    (η2 = 0,64)  


       


Score op interne samenwerking bij 


nulmeting 


F1, 14 = 0,46     F1, 14 = 0,92  


(η2 = 0,03)    (η2 = 0,07)  


       


Interventie F1, 14 = 0,16     F1, 14 = 1,84  


 (η2 = 0,01)    (η2 = 0,12)  


       


n 16    16  


R2 0,43    0,19  


Aangepaste R2 -0,11    0,06  


       


Significant effect van interventie op 


afhankelijke variabele 


Nee    Nee  


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten: 


  1e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


2e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


       


        


Corrected model  F2, 14 = 1,78      


  (η2 = 0,22)      


        


Intercept  F1, 14 = 17,72 ***     


  (η2 = 0,58)      


        


Score op uitvoeren van 


strategische verbeteractiviteiten 


bij nulmeting 


 F1, 14 = 2,59       


 (η2 = 0,17)      


        


Interventie  F1, 14 = 0,33      


  (η2 = 0,03)      


        


n  16      


R2  0,22      


Aangepaste R2  0,09      


        


Significant effect van interventie 


op afhankelijke variabele 


 Nee      


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten: 


  1e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


2e nameting 


ten opzichte 


van 0-meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


       


        


Corrected model  F2, 14 = 3,29 *   F2, 14 = 10,24 *** 


  (η2 = 0,34)    (η2 = 0,61)  


        


Intercept  F1, 14 = 18,76 ****   F1, 14 = 6,89 ** 


  (η2 = 0,59)    (η2 = 0,35)  


        


Score op betrekken van derden 


bij verbeteractiviteiten bij 


nulmeting 


 F1, 14 = 5,16  **   F1, 14 = 12,28 *** 


 (η2 = 0,28)    (η2 = 0,49)  


        


Interventie  F1, 14 = 0,49    F1, 14 = 4,34 * 


  (η2 = 0,04)    (η2 = 0,25)  


        


n  16    16  


R2  0,34    0,61  


Aangepaste R2  0,23    0,55  


        


Significant effect van interventie 


op afhankelijke variabele 


 Nee    Ja  


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Meer integrale verbeterbenadering: 


 1e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


2e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


3e nameting ten 


opzichte van 0-


meting 


Meer integrale 
verbeterbenadering 


      


       


Corrected model F2, 14 = 8,26 *** F2, 14 = 7,16 *** F2, 14 = 11,81 *** 


 (η2 = 0,56)  (η2 = 0,52)  (η2 = 0,65)  


       


Intercept F1, 14 = 5,94 ** F1, 14 = 1,84  F1, 14 = 6,56 ** 


 (η2 = 0,31)  (η2 = 0,12)  (η2 = 0,34)  


       


Score op meer integrale 


verbeterbenadering bij nulmeting 


F1, 14 = 15,81  *** F1, 14 = 11,27  *** F1, 14 = 14,41 *** 


(η2 = 0,55)  (η2 = 0,46)  (η2 = 0,53)  


       


Interventie F1, 14 = 0,29  F1, 14 = 2,22  F1, 14 = 7,51 ** 


 (η2 = 0,02)  (η2 = 0,15)  (η2 = 0,37)  


       


n 16  16  16  


R2 0,56  0,52  0,61  


Aangepaste R2 0,49  0,45  0,55  


       


Significant effect van interventie op 


afhankelijke variabele 


Nee  Nee  Ja  


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 


waargenomen.  


η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 


maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 


effect. 


Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 


Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 


interventie een significant effect had.  
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Appendix 5: Uitkomsten van Independent Samples T-test. 
 


De onderstaande tabel presenteert de uitkomsten van independent samples t-testen waarbij geen gelijke 


variantie is verondersteld tussen de experiment- en controlegroep. De onderstaande testen zijn alleen 


uitgevoerd indien er niet is voldaan aan beide voorwaarden om testen uit te voeren via univariate general 


lineair models. 


 


Afhankelijke variabele 1e nameting  2e nameting   3e nameting  


Flexibele vaardigheden     t(14) = 0,15  


Interne samenwerking   t(14) = 2,35 **   


Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 


  t(14) = 2,10 * t(14) = 2,12 * 


Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 


  t(14) = 2,51 **   


 


*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen 


significant effect waargenomen.  


 


Bij een grijs vlak kon het effect van de interventie op de betreffende afhankelijke variabele bij de betreffende nameting berekend 


worden aan de hand van univariate general lineair models.  


  







67 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  







 
 


 


 


 


 


 


 







> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG  

Datum 13 juli 2018 

Betreft Naar Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact 

Pagina 1 van 13 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Innovatie en Kennis 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk  

Ons kenmerk  

DGBI-I&K / 18148309 

Bijlage(n) 

1 

Geachte Voorzitter, 

Nederland behoort tot de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld. 

De basis hiervoor is een door de jaren heen consistente inzet van de overheid om 

innovatie te bevorderen. Die inzet is gebaseerd op drie pijlers:  

1) De eerste pijler is een aantrekkelijk generiek innovatiebeleid waar alle

innovatieve bedrijven van kunnen profiteren. Zo heeft Nederland een fiscale

tegemoetkoming voor R&D-uitgaven (WBSO) en een verlaagd tarief in de

vennootschapsbelasting voor winst die voortvloeit uit R&D-activiteiten.

2) De tweede pijler is het stimuleren van het aanbod van risicodragende

financiering voor innovatieve bedrijven en projecten, onder andere via de

Seed Capital regeling en het Dutch Venture Initiative.

3) De derde pijler is het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen

bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak).

Daarmee worden publieke kennisinstellingen – naast hun publieke taken –

gestimuleerd een deel van de onderzoeksmiddelen in te zetten op thema’s die

voor het bedrijfsleven relevant zijn en worden bedrijven gestimuleerd te

investeren in publiek onderzoek. Publiek-private samenwerking draagt

hiermee ook bij aan een betere benutting en verspreiding van kennis.

De inzet van de overheid heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit blijkt onder meer uit 

de gestage stijging op verschillende internationale ranglijsten en scoreboards op 

het gebied van concurrentiekracht en innovatie. 

Maar de wereld staat niet stil. 

In Nederland en overal ter wereld staan we voor enorme maatschappelijke 

uitdagingen en veranderen zowel nieuwe technologieën als de digitale revolutie 

ons leven ingrijpend. Dit vergt een nieuwe aanpak die niet de technologie en de 

gevestigde orde van vandaag als vertrekpunt neemt, maar die nadrukkelijk ook 

vernieuwers en uitdagers betrekt. De grote baanbrekende innovaties komen vaak 

niet alleen van de gevestigde partijen; er zijn ook nieuwe partijen nodig die het 

bestaande ecosysteem versterken. Denk aan de introductie van de digitale 

fotografie, aan de revolutie in het elektrisch rijden of aan de ingrijpende 

veranderingen in het betalingsverkeer. 
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In deze brief schetsen wij, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), de hoofdlijnen van deze nieuwe aanpak van het 

topsectorenbeleid. Ook gaan we in op de bredere inzet voor toegepast onderzoek 

en innovatie en de wijze waarop we de middelen uit de enveloppe toegepast 

onderzoek en innovatie voor 2019 en verder willen inzetten. Voor de vernieuwing 

van het topsectorenbeleid leggen we, zoals in het regeerakkoord en in de brief 

van 26 februari1 is aangekondigd, de focus op de economische kansen van 

maatschappelijke uitdagingen en openen we de deur nadrukkelijk voor 

nieuwkomers.2 In de bijlage geven we invulling aan de motie Veldman waarin de 

regering wordt gevraagd in te gaan op de toekomstbestendigheid van het 

innovatie-instrumentarium, waaronder de balans tussen generiek en specifiek 

beleid, de motie Amhaouch waarin de regering wordt verzocht om te komen tot 

een strategie die aangeeft hoe inhoud kan worden gegeven aan de ambitie om 

2,5% van het bbp te investeren in R&D en de motie Tielen/Özdil waarin de 

regering wordt verzocht te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het 

bedrijfsleven aan de investeringen in R&D kan worden vergroot.3 

 

Maatschappelijke uitdagingen en economische kansen: een 

missiegedreven aanpak 

We staan voor een aantal grote wereldwijde maatschappelijke uitdagingen 

waarvoor gerichte cross-sectorale inzet op het gebied van wetenschap, toegepast 

onderzoek en innovatie onontbeerlijk is. Het gaat daarbij om de thema’s 

energietransitie en duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; gezondheid en 

zorg; en veiligheid (waaronder cyber-, defensie- en waterveiligheid). Deze 

uitdagingen zijn ook potentiële aanjagers voor ons toekomstig verdienvermogen. 

Mondiale uitdagingen zijn immers ook mondiale markten. Denk aan de wereldwijd 

stijgende vraag naar hernieuwbare energie, naar voedsel dat duurzaam wordt 

geproduceerd, naar dienstverlening op het gebied van cybersecurity en naar 

producten en diensten voor betaalbare en toegankelijke gezondheidzorg.  

 

Voor een succesvolle aanpak van de maatschappelijke uitdagingen zijn 

technologische doorbraken van groot belang. Sleuteltechnologieën zoals fotonica, 

ICT en kunstmatige intelligentie, nano-, quantum-, en biotechnologie zullen de 

manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend 

veranderen. Ook in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid worden 

maatschappelijke uitdagingen nog centraler gepositioneerd en wordt de essentiële 

rol van sleuteltechnologieën erkend. 

 

De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om 

een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom 

de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak.  

                                                

 
1 Kamerstuk 33 009, nr. 49. 
2 Dit is in lijn met de aanbevelingen in diverse adviezen en evaluaties. Zie AWTI ‘Balans van de Topsectoren’ 

(Kamerstuk 32637 nr. 151) en Tussenevaluatie TKI-toeslagregeling (Kamerstuk 32637 nr. 254), Evaluatie MIT 

(Kamerstuk 32637;33009 nr. 276) en Evaluatie Topsectorenaanpak (Kamerstuk 32637 nr. 289). Dit sluit ook dit 

aan bij de Motie Verhoeven-Vos die de regering verzoekt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen centraler 

te stellen in het Topsectorenbeleid en die is herbevestigd in de motie Moorlag/Van der Lee. 
3 Kamerstukken 33 009, nr. 57, 33 009, nr. 55 en 29 338, nr. 177. 
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Missiegedreven aanpak in Europees Onderzoeks- en Innovatiebeleid 

De Europese Commissie heeft recent haar voorstel voor het nieuwe 

onderzoeksprogramma Horizon Europe naar het Europees Parlement gestuurd. 

Het voorgestelde budget van € 94,1 miljard voor de periode 2021 – 2027 zou een 

substantiële verhoging betekenen ten opzichte van het budget van het huidige 

Horizon 2020 programma. De Commissie stelt voor om circa de helft hiervan in te 

zetten op projecten en samenwerking om ‘global challenges’ aan te pakken en de 

concurrentiekracht te versterken. Dit zal voor een deel plaatsvinden aan de hand 

van ‘moonshot’ missies. De missies zelf zullen richting 2021 worden gedefinieerd.  

 

De bedoeling is dat door het opstellen van concrete missies bedrijven, 

onderzoekers en maatschappelijke organisaties gezamenlijk werken aan 

bijvoorbeeld het vinden van effectieve behandelingen voor Alzheimer of het 

ontwikkelen van CO2-neutrale scheepvaart. Met een missiegedreven 

innovatieaanpak sluit het kabinet dus goed aan bij de ontwikkelingen in het 

Europese onderzoeks- en innovatiebeleid en de beschikbare middelen.  

  

Dit betekent concreet dat voor de maatschappelijke uitdagingen een aantal 

heldere missies wordt opgesteld. Dat gebeurt op initiatief van de betrokken 

departementen en in nauwe samenspraak met topteams, bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en relevante maatschappelijke partners zoals woningcorporaties 

of patiëntenverenigingen. Door gezamenlijk missies te formuleren, maken we de 

kennisvraag expliciet en bevorderen we samenwerking en krachtenbundeling om 

maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en economische kansen beter te 

benutten. Deze missies zullen uiterlijk in 2019 door het kabinet worden 

vastgesteld. Wij zullen uw Kamer daar over informeren. De uitwerking van de 

missies wordt waar relevant gekoppeld aan maatschappelijke akkoorden die zijn 

of worden gesloten, zoals over het klimaat en het preventieve gezondheidsbeleid 

en de zorg. Op deze manier wordt versnippering van agenda’s en middelen 

voorkomen. Missies kunnen verschillende vormen aannemen: een duidelijk doel is 

noodzaak maar er is geen ‘one size fits all’ definitie van missies.4 

 

Voor de sleuteltechnologieën zullen op initiatief van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) door de relevante topsectoren, 

departementen en kennisinstellingen meerjarige programma’s worden opgesteld 

om de ontwikkeling en benutting van deze enabling technologieën (waaronder 

ICT) te versnellen. 

 

  

                                                

 
4 Mariana Mazzucato, Research and Innovation in the European Union, 2018.  
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PhotonDelta 

PhotonDelta is een goed voorbeeld van hoe in publiek-private samenwerking een 

groot consortium wordt gebouwd rondom de sleuteltechnologie fotonica. Dit plan 

heeft als ambitie om het ecosysteem rondom geïntegreerde fotonica te versterken 

en in 2030 een omzet van € 1 miljard te behalen met 4000 banen. Opgesteld door 

het ICT-boegbeeld geeft PhotonDelta invulling aan de Nationale Agenda Fotonica. 

Alle betrokken partijen (TNO, NWO, provincies Overijssel, Gelderland en Noord-

Brabant, TU/e en UT, Brainport, TKI HTSM, de ministeries van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit (LNV) en EZK) zijn gecommitteerd en initiële toezeggingen 

voor 8 jaar zijn onder voorbehoud bevestigd voor een totaalbedrag van € 145 

miljoen uit de benodigde € 250 miljoen. De resterende middelen zullen worden 

bijeengebracht door de industrie (mkb) en uit Europese middelen. De afspraken 

met alle partijen in deze publiek-private samenwerking worden de komende tijd 

uitgewerkt in een convenant. 

 

Van missies naar kennis- en innovatieagenda’s 

Missies zijn richtinggevend voor het opstellen van publiek-private kennis-en 

innovatieagenda’s (KIA’s). Daarmee zijn niet langer sectoren, maar 

maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën het uitgangspunt van die 

agenda’s.  

 

Waar bij de missies de departementen het initiatief hebben, hebben de topteams 

het initiatief bij het opstellen van deze agenda’s en het uitwerken van hun inzet op 

het gebied van human capital en internationalisering.5 Bij het opstellen van de 

kennis- en innovatieagenda’s worden de relevante departementen en 

kennisinstellingen intensief betrokken.6 De topsectoren zullen in veel gevallen aan 

meerdere thema’s en missies bijdragen. Daarbij wordt ingezet op 

sectoroverstijgende samenwerking waar dit leidt tot versterkte effecten. 

 

Daarbij is openheid van het proces om tot kennis-en innovatieagenda’s te komen 

cruciaal. Voor de grote maatschappelijke uitdagingen zijn immers baanbrekende 

vernieuwingen noodzakelijk. Dit vraagt ook om de betrokkenheid van nieuwe 

partijen.  

 

Door een open proces te organiseren, betrekken we partijen die voorheen niet 

vanzelf deelnamen. Dat biedt kansen aan mkb’ers, startups en scale-ups, maar 

het benut bovenal de creativiteit die deze nieuwe partijen inbrengen. Dat geldt 

ook voor maatschappelijke organisaties die heel andere visies en belangen kunnen 

inbrengen en de nodige nieuwe impulsen geven. 

                                                

 
5 De huidige negen topsectoren worden gecontinueerd. Doordat hun agenda’s in veel gevallen aan meerdere 

thema’s bijdragen, komt geleidelijk een gecoördineerde inzet voor een missiegerichte agenda tot stand. 
6 Zoals de ministeries van Justitie & Veiligheid en Defensie bij de uitwerking van veiligheidsgerelateerde thema’s, 

de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat (I&W)en LNV bij de uitwerking van Circulaire Economie binnen het 

thema duurzaamheid en het ministerie van I&W bij de uitwerking van Duurzame Mobiliteit binnen het thema 

duurzaamheid. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt betrokken bij onderzoek naar 

arbeidsmarktthema’s, waaronder brede participatie, binnen de KIA’s en missies. De dit najaar door LNV uit te 

brengen Visie op landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de daarbij behorende departementale Strategische 

Kennis en Innovatieagenda wordt betrokken bij de missiegedreven KIA landbouw, water en voedsel. 
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Klimaatakkoord 

Voor de maatschappelijke uitdaging voor klimaat en energie is het kabinet begin 

dit jaar met een groot aantal betrokken partijen aan een grote opgave begonnen: 

het uitwerken van een Klimaatakkoord waarin afspraken worden vastgelegd over 

de manier waarop we in Nederland het ambitieuze doel van 49% 

broeikasgasreductie in 2030 ten opzichte van 1990 gaan bereiken. De vijf 

sectortafels brengen (op basis van een indicatieve sectorale verdeling van deze 

reductieopgave) de mogelijke opties in beeld die daaraan bij kunnen dragen en 

maken vervolgens afspraken over de benodigde inzet en instrumenten om deze 

reductieopgave voor 2030 te realiseren met inachtneming van de stappen die 

richting 2050 gezet moeten worden. Daarbij geven de sectortafels tevens aan 

welke kennis- en innovatieopgaven dit met zich meebrengt. Deze opgaven komen 

samen in een integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie die, 

gekoppeld aan het klimaatakkoord, de koers bepaalt voor de benodigde kennis- 

en innovatie-inzet. Deze integrale agenda omvat tevens de agenda van de 

Topsector Energie en andere relevante topsectoren die een bijdrage kunnen 

leveren aan de klimaat- en energieopgave.  

 

Het Klimaatakkoord proces is een mooi voorbeeld van de manier waarop een 

maatschappelijke opgave, samen met een groot aantal stakeholders, uitgewerkt 

wordt naar concrete doelen of missies en het vandaar uit formuleren van de 

benodigde kennis- en innovatie-inzet. 

 

Op een aantal punten willen we aanpassingen doorvoeren om de openheid in het 

proces en de kansen voor nieuwe partijen en het creëren van nieuwe markten te 

vergroten.  

Allereerst zal in de kennis- en innovatieagenda’s een separate paragraaf 

valorisatie (technology transfer) en vermarkting worden opgenomen, zodat 

ontwikkelde innovaties nog beter gedeeld en verspreid kunnen worden. In deze 

paragraaf wordt expliciet aandacht besteed aan de vraag hoe nieuwkomers, 

uitdagers, innovatief mkb, startups en scale-ups, betrokken kunnen worden bij de 

invulling van de kennis- en innovatieagenda’s. Zo krijgen deze partijen een 

prominente plek in het vernieuwde beleid. 

 

Ten tweede zal in de paragraaf over valorisatie en vermarkting uiteen worden 

gezet wat er, naast onderzoek en innovatie, nodig is om vernieuwing 

daadwerkelijk geïmplementeerd te krijgen. Aspecten als de overheid als launching 

customer, (vernieuwing in) wet- en regelgeving, vergunningverlening, beprijzing 

en het aangeven van knelpunten op het gebied van financiering kunnen namelijk 

van doorslaggevend belang zijn voor het creëren van markten voor innovaties. 

 

De kennis- en innovatieagenda’s zullen veel aandacht geven aan de aansluiting bij 

Europese en regionale initiatieven. Dat leidt tot logische verbanden, want ook in 

de Europese en in de regionale programma’s spelen deze maatschappelijke 

uitdagingen en sleuteltechnologieën en hun economische kansen een belangrijke 

rol (zie ook het kader Missiegedreven aanpak in Europees Onderzoeks- en 

Innovatiebeleid).  
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Missiegedreven innovatie: Brede agenda Defensie & Veiligheid 

Voor de uitdagingen op het gebied van veiligheid is een intensieve meerjarige 

samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

noodzakelijk. Verschillende departementen (Defensie, EZK, Justitie en Veiligheid 

(J&V), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), OCW) ontwikkelen 

samen met de kennisinstellingen (NWO, TNO, NLR, Marin, universiteiten en 

hogescholen) en topsectoren (HTSM, Logistiek, Creatieve Industrie, Water en 

Maritiem) een brede agenda die zich richt op de hele keten van fundamenteel en 

toegepast onderzoek tot de inkoop en implementatie van innovaties. In deze 

agenda worden vijf actielijnen uitgewerkt: 1. Digitale Veiligheid; 2. Opereren in 

netwerken; 3. Fysieke veiligheid; 4. Human factors; 5. Concept Development & 

Experimentation.  

Het doel is om innovatieve en economisch kansrijke projecten vorm te geven die 

bijdragen aan een veiliger samenleving.  

 

Bijzonder aandachtspunt daarbij is het verzekeren van een goede aansluiting van 

Nederland bij het Europees Defensie Fonds (EDF) voor defensieonderzoek en 

capaciteitenontwikkeling ter versterking van de Europese defensie-industrie.  

 

Op deze manier ontstaan verbindingen over de hele keten van fundamenteel 

onderzoek tot marktintroductie. Ook ontstaat er verwevenheid tussen agenda’s 

van ministeries, topteams en regionale en Europese overheden. Dat is de kracht 

van het werken met missies. Daarnaast zijn veel van de routes uit de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA) van belang voor de missies. Waar de routes van de 

NWA en de agenda’s van de topteams in elkaars verlengde liggen, wordt ingezet 

op het creëren van synergie.  

 

Schematisch ziet de vernieuwde aanpak er als volgt uit: 
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Van kennis- en innovatieagenda’s naar actie 

De beschreven aanpak is te beschouwen als een vorm van ’missiegedreven 

innovatie’ zoals bedoeld in de motie Verhoeven/Vos en herbevestigd in de motie 

Moorlag/Van der Lee die vraagt om het versterken van de innovatiekracht voor de 

maatschappelijke opgaven energie, voedsel en grondstoffenvoorziening. 

 

Missiegedreven werken houdt in dat rond concrete doelen een integrale aanpak 

wordt uitgewerkt, waarbinnen verschillende partijen, sectoren en disciplines in de 

gehele onderzoeks- en innovatieketen bij elkaar komen en hun krachten 

bundelen, gericht op een concreet resultaat. Samenwerking dwars door sectoren 

en ondersteund door sleuteltechnologieën wordt veel meer vanzelfsprekend. Zo 

komen echt vernieuwende oplossingen tot stand.  

 

De kennis- en innovatieagenda’s worden richtinggevend voor de middelen die 

NWO7, ZonMW en TO2-instellingen8 inzetten op de topsectoren, voor de inzet van 

de PPS-toeslag en voor de mkb-innovatiemiddelen (MIT). Deze werkwijze leidt tot 

afstemming tussen publieke en private inspanningen op het gebied van kennis en 

                                                

 
7 NWO draagt € 275  miljoen bij aan de topsectoren waarvan de ruim € 100 miljoen in het kader van publiek-

private samenwerking; dit is gezamenlijke programmering waarbij wetenschappers en bedrijven samen 

onderzoeksprojecten opzetten en financieren. Binnen de middelen voor topsectoren is ook ruimte voor 

investeringen in vrij onderzoek en talent en voor publiek-privaat geprogrammeerd onderzoek waarvoor geen 

private cofinanciering nodig is. Al het onderzoek voldoet aan de criteria van wetenschappelijke excellentie.  
8 Vanuit de totale Rijksbijdrage aan TO2 wordt in 2018 € 187 miljoen ingezet voor de topsectoren (zie topsectoren 

tabel begroting EZ 2018, p 32 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 XIII, nr. 2). Dit bedrag is 

exclusief de extra middelen voor toegepast onderzoek uit het regeerakkoord voor 2018 en verdere jaren. 
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innovatie, en borgt dat publieke middelen op een samenhangende wijze worden 

ingezet op de missiegedreven agenda’s.  

 

Om een stevig perspectief neer te leggen voor de geschetste aanpak informeren 

wij u ook over de inzet van middelen voor 2019 en verder. Hierbij bouwen wij 

voort op de drie sporen bij de inzet van de enveloppe voor toegepast onderzoek 

en innovatie die in de brief van 26 februari voor de inzet in 2018 is neergelegd. 

Daarnaast gaan we in op internationalisering en human capital.  

 

Versterking van het toegepast onderzoek 

Om te zorgen dat TO2-instellingen hun taken succesvol kunnen uitvoeren, 

verhogen we de totale bijdrage voor de vijf instituten voor toegepast onderzoek in 

2019 met € 56 miljoen en vanaf 2020 met jaarlijks € 75 miljoen. Het doel is om 

de Rijksbijdrage voor de afzonderlijke TO2-instituten op minimaal 15% van de 

omzet te brengen. De versterking van het toegepast onderzoek bestaat uit drie 

elementen.  

 

Ten eerste moet de kennisbasis9 van de grote instituten voor toegepast onderzoek 

(TO2) voor de komende jaren blijvend versterkt worden met € 42 miljoen. De 

kennisbasis geeft publieke kennisinstellingen ruimte voor vernieuwing en lange 

termijn onderzoek om voorbereid te zijn op vragen van overheden en bedrijven en 

– waar het aansluit op de expertise van TO2 – mee te kunnen doen in de volle 

breedte van de Nationale Wetenschapsagenda. Hierdoor blijven de TO2-

instellingen relevant voor opdrachten en projecten voor zowel publieke als private 

sector.De gezamenlijke departementen dragen, in samenspraak met het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen, zorg voor een goede aansturing van het 

toegepast onderzoek binnen deze kennisbasis. Met deze brede kennisbasis10 wordt 

de toekomstige kennis voor publieke vraagstukken en versterking van het 

concurrentievermogen gecreëerd.  

Ten tweede wordt voor missiegedreven onderzoek dat via de kennis- en 

innovatieagenda’s wordt geprogrammeerd € 33 miljoen verdeeld over de TO2-

instituten. 

Ten derde moeten TO2-instellingen voor de uitoefening van hun taken kunnen 

beschikken over onderzoeksfaciliteiten die relevant zijn voor missiegerelateerd 

onderzoek.11 De financiering van grote onderzoeksfaciliteiten komt ook uit deze 

€ 75 miljoen. De prioriteit ligt bij het creëren van structurele oplossingen met 

maatwerk per instituut. Dit wordt het komende jaar verder uitgewerkt.  

Ten vierde is het van belang dat TO2 instellingen nog beter met het mkb kunnen 

samenwerken bij de publiek-private samenwerking. We verwachten dat TO2-

instellingen een budget oplopend tot structureel € 7,5 miljoen expliciet met het 

mkb oppakken. 

 

                                                

 
9 De kennisbasis betreft de strategische capaciteit om onderzoek uit te voeren waarmee toekomstige 

kennisvragen beantwoord kunnen worden en te kunnen vernieuwen. 
10 Deze kan breder zijn dan de missies, te denken valt aan onderzoek naar veranderingen van banen door 

technologische ontwikkelingen.  
11 Een voorbeeld hiervan is de Duits-Nederlandse Windtunnel waarin nieuwe vliegtuigontwerpen kunnen worden 

getest met focus op het reduceren van brandstofgebruik. Zie ook kamerstuk 27 406 nr. 225. 
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Bundeling van krachten op het terrein van watertechnologie 

Watertechnologie is een verzamelnaam van technologieën op het vlak van water 

die onmisbaar zijn voor maatschappelijke uitdagingen op het terrein van klimaat, 

circulaire economie, duurzame energievoorziening en duurzame land- en 

tuinbouw. Zo is bijvoorbeeld de verzilting van kustgebieden een probleem door de 

toenemende watervraag, klimaatverandering en relatieve zeespiegelstijging met 

als gevolg een tekort aan zoetwater voor drinkwater, landbouw, industrie, natuur 

en (stedelijk) waterbeheer. Onder de naam COASTAR (COastal Aquifer STorage 

and Recovery) onderzoeken Deltares, KWR en Arcadis naar oplossingen door 

bijvoorbeeld opslag in de ondergrond in te zetten voor een robuuste 

zoetwatervoorziening. 

 

Om de krachten van het bedrijfsleven en toepassingsgericht onderzoek (instituut 

Wetsus, diverse universiteiten en hogescholen, de KNAW en NWO) nog sterker te 

bundelen wordt door deze partijen gewerkt aan het ontwikkelen van een nationaal 

programma. Zo kunnen de economische kansen voor de sector van meer dan 

1.000 mkb-bedrijven nog beter gecombineerd worden met het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen.  

 

Internationalisering  

Voor het realiseren van economische kansen op maatschappelijke thema’s en 

sleuteltechnologieën is internationalisering essentieel. Hierbij richt de aanpak van 

de topsectoren zich op de vorming van consortia van kennisinstellingen en 

bedrijven, van klein tot groot. Dit draagt met name bij aan de verdere 

internationalisering van het innovatieve mkb. De integrale agendaontwikkeling is 

gericht op export, internationale innovatiesamenwerking en acquisitie. Een goede 

organisatie van de uitvoering door private en publieke partijen is daarbij een 

belangrijke voorwaarde voor succes.  

Kabinet en private partners hebben in lijn met het advies van de Stuurgroep 

Buijink begin 2018 hiervoor de International Strategic Board Nederland (ISB-NL) 

opgericht. Eerste opdracht aan de ISB-NL is het opstellen van een 

internationaliseringsstrategie gericht op kansrijke landen, regio’s en thema’s. De 

topsectoren zijn bij uitstek in staat om invulling te geven aan deze strategie. Deze 

strategie is ook opgenomen in de nota Investeren in Perspectief12 en wordt nader 

uitgewerkt in de Handelsbrief, die de minister van Buitenlandse Handel en 

Ontwikkelingssamenwerking na de zomer naar de Kamer stuurt. Voor een 

efficiënte uitvoering is extra capaciteit, zowel aan private als publieke zijde, 

beschikbaar gemaakt. Grote concrete publiek-private projecten die goede 

coördinatie vereisen worden opgepakt door de Werkplaats. De topsectoren zijn 

onder andere betrokken bij de projecten van de Food-hub in Panama en het 

schoonmaken van de Ganges.  

 

Human capital  

Werknemers en zelfstandigen en de kennis en kunde die zij bijdragen, zijn van 

groot belang voor het groeivermogen van onze economie en het oplossen van de 

                                                

 
12 Kamerstuk 34 952, nr. 1. 
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maatschappelijke uitdagingen. Een vitale arbeidsmarkt waarop vraag en aanbod 

elkaar makkelijk vinden vraagt om een optimale aansluiting van onderwijs en 

arbeidsmarkt en voortdurende investeringen in die kennis en kunde (leven lang 

ontwikkelen). Alle betrokken publieke en private arbeidsmarktpartijen moeten 

daarvoor samenwerken op het relevante, regionale, schaalniveau. Door de huidige 

krapte op de arbeidsmarkt is iedereen nodig: duurzame inzetbaarheid van oudere 

werknemers is een belangrijk aandachtspunt, maar ook technologische 

ontwikkelingen om arbeidsbeperkten te ondersteunen waardoor ze aantrekkelijker 

worden op de arbeidsmarkt dragen daar aan bij. Participatie vanuit brede lagen in 

de samenleving en economische kansen versterken elkaar hier. 

 

Topteams leveren een bijdrage aan de optimale aansluiting tussen arbeidsmarkt 

en onderwijs door het structureel verbinden van bedrijven, kennisontwikkeling en 

innovatie en beroepsonderwijs. In de roadmap “Human Capital Topsectoren 2016 

– 2020” richten de topteams zich onder andere op: 

 aanjagen en opzetten van learning communities waarin leren, werken en 

innoveren samenkomen: fieldlabs, living labs en Centra voor innovatief 

Vakmanschap en Centres of Expertise, 

 beurzen, stages en programma’s voor talentontwikkeling door onderwijs 

en bedrijven, 

 bewustwording toekomstige beroepen en lange termijn 

arbeidsmarktperspectief (kwantitatief en kwalitatief), 

 programma’s als teach the teacher, lectorenplatforms, experimenten en 

pilots over uitwisseling tussen bedrijven en onderwijs. 

De topteams werken daarbij nauw samen met het Techniekpact. Hier identificeren 

zij de knelpunten in de beschikbaarheid van menselijk kapitaal, bijvoorbeeld bij de 

energietransitie of technologieontwikkeling. Daarnaast werken zij aan vergroting 

van het aanbod van goed opgeleide technici van alle niveaus. Ze sluiten hierbij 

aan bij andere bestaande samenwerkingsverbanden tussen overheden, bedrijven, 

werknemers, werkgevers en onderwijs waar wordt ingezet op het bij elkaar 

brengen van vraag en aanbod13. De komende periode wordt verder uitgewerkt 

hoe de aansluiting van de regionale arbeidsmarkten op deze missies verder kan 

worden verbeterd, bijvoorbeeld bij de zoektocht naar voldoende geschikt 

personeel voor de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. 

 

PPS-toeslag 

De PPS-toeslag vervult een belangrijke rol bij de stimulering van publiek-private 

samenwerking. De toeslag is een directe financiële prikkel voor publieke en 

private partijen om samen te werken op het gebied van kennis en innovatie14. 

Mede als gevolg van de PPS-toeslag is de private financiering van publiek 

onderzoek de afgelopen jaren gestegen naar €500 miljoen. Hiermee is de private 

sector een belangrijke bron geworden voor de financiering van publiek-privaat 

onderzoek door publieke onderzoeksinstellingen in Nederland. We willen daarom 

het PPS-toeslagpercentage op het inmiddels verhoogde percentage van 30% 

                                                

 
13 Bijvoorbeeld Leven Lang Ontwikkelen (Kamerstuk 300 12 nr. 77), Matchen op Werk (Kamerstuk 29 544, nr. 

821) en de intentieverklaring Perspectief op werk die in de zomer 2018 wordt ondertekend. 
14 Kamerstuk 32 637, nr. 254. 
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houden en de ondersteuning van ANBI-bijdragen, zoals beschreven in de brief 

van 26 februari, voortzetten. Het voortzetten van de ingezette lijn komt neer op 

een inzet van structureel €50 miljoen per jaar15. De PPS-toeslag komt voor het 

overgrote deel (93%) terecht bij kennisinstellingen, waarvan meer dan 40% bij 

TO2-instellingen.16 

De missiegedreven kennis- en innovatieagenda’s vormen het kader waarbinnen de 

PPS-toeslag zal worden ingezet. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen zullen 

gezamenlijk de voortgang en effectiviteit van projecten monitoren. Binnen deze 

kaders kunnen de toeslagmiddelen breed, dat wil zeggen over de gehele agenda, 

worden ingezet. In de praktijk zien we soms knelpunten optreden in de vertaling 

van de PPS-toeslagregeling naar concrete projecten en programma’s. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om de inzet van de PPS-toeslag voor: 

 meerjarige publiek-private programma’s;  

 onderzoek waarvoor nog geen private cofinanciering is; 

 onderzoek door Rijkskennisinstellingen (RKI’s);  

 onderzoek door private kennisinstellingen;  

 onderzoek in internationale samenwerkingsprojecten. 

 

We vinden het van belang dat de PPS-toeslag voor deze doelen ingezet kan 

worden, uiteraard passend binnen de missiegedreven kennis- en 

innovatieagenda’s. Daarnaast moeten de onderzoekstellingen voldoen aan de 

criteria voor een onderzoeksorganisatie en de bepalingen voor Intellectueel 

eigendom en moet het onderzoek bijdragen aan de Nederlandse 

kennisinfrastructuur. Als er zich in de PPS-toeslagregeling of in de toepassing 

daarvan knelpunten voordoen, zullen we die zoveel mogelijk oplossen. 

 

Bouw en Technologie Innovatie Centrum (BTIC) 

Niet alle partijen die belangrijk zijn voor het bereiken van de maatschappelijke 

opgaven weten op dit moment de PPS-toeslag te vinden. Wij zetten ons in om ook 

deze partijen beter te betrekken en kansen te bieden. Dit heeft inmiddels 

geresulteerd in het initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden om 

een innovatiecentrum op te richten, gericht op de omvangrijke 

verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving. Op 6 juni jl. is de 

intentieverklaring voor de oprichting van een Bouw en Techniek Innovatiecentrum 

(BTIC) ondertekend. In het BTIC gaan de kennisinstellingen TNO, 4TU-Bouw, 

Vereniging Hogescholen samenwerken met Bouwend Nederland, NL Ingenieurs en 

de installatiebedrijven verenigd in UNETO-VNI. De ministeries van BZK, I&W en 

EZK hebben de intentieverklaring medeondertekend. Deze partijen in de Bouw- en 

Technieksector gaan hun krachten bundelen om te komen tot langjarige 

kennisprogramma’s. Deze PPS-kennisprogramma’s moeten een belangrijke basis 

gaan vormen om de ontwikkeling en toepassing van de noodzakelijke innovaties 

te realiseren. Daarbij werkt het BTIC nauw samen met o.a. het TKI Urban Energy.  

 

                                                

 
15 De verdere mogelijkheden voor beleidsmatige en doelmatigheidsverbeteringen van de PPS-toeslagregeling 

zullen worden bezien. 
16 Rathenau, Stimulering publiek-private samenwerking via de PPS-toeslag Onderzoek en Innovatie, februari 

2018. 
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Thematische Technology Transfer 

Samen met de minister van OCW werken we aan een regeling voor Thematische 

Technology Transfer (Thematische Knowledge Transfer) met middelen uit het 

Toekomstfonds om de kennisinstellingen die excellent onderzoek verrichten op 

een bepaald gebied met elkaar te verbinden ten behoeve van kennisbenutting. 

Het doel is om een impuls te geven aan specifieke combinaties van sterke 

wetenschapsgebieden, markten en maatschappelijke doelen. 

 

Mkb 

De inzet voor de versterking van het mkb en de valorisatie en startups, die eerder 

is aangekondigd, zijn van onverminderd belang. Naast de expliciete ruimte die we 

bieden voor samenwerking met TO2-instellingen, continueren we daarom de inzet 

voor het mkb volgens de eerder uitgewerkte inzet voor het Innovatiekrediet, de 

MIT, startups en Valorisatie en Techniekpact en SBIR. We zullen hierbij ook de 

mogelijkheden van innovatiepartnerschappen onderzoeken, waarmee onder 

andere het ministerie van J&V goede resultaten boekt.  

Voor het (innovatieve) mkb zetten we structureel € 25 miljoen in uit de enveloppe 

voor toegepast onderzoek en innovatie. Tevens stellen we voor aantal onderdelen 

deze kabinetsperiode extra middelen vanuit EZK beschikbaar. De staatssecretaris 

heeft u hierover verder geïnformeerd in haar brief over het MKB-actieplan, die 

naar de Kamer is verzonden. 

 

Tabel 1: Investeringen in Toegepast Onderzoek en Innovatie, in € miljoen 

Beleidspakket/ 

instrument 

2019 2020 2021 2022 2023 Struc-

tureel 

Toegepast onderzoek TO2A 56 75 75 75 75 75 

w.v. kennisbasis  

via KIA’s 

42 

14 

42 

33 

42 

33 

42 

33 

42 

33 

42 

33 

Thematisch PPS 26 40 47 50 50 50 

Innovatiekracht mkbB  30 35 28 25 25 25 

Totaal 112 150 150 150 150 150 
A W.v. specifiek voor het mkb een budget oplopend tot € 7,5 miljoen structureel.  
B Exclusief bijdrage vanuit TO2 voor het mkb. 

 

Tabel 2: Verdeling middelen toegepast onderzoek over de TO2-instellingen, in € 

miljoenA, B 

 2019  2020 en verder  

TNO, inclusief ECN 25,0 34,8 

Marin 3,1 3,3 

NLR 3,5 4,6 

Deltares 6,6 7,0 

Wageningen Research 17,8 25,4 

Totaal 56,0  75,0C  
A De € 42 miljoen extra middelen die in 2018 beschikbaar zijn, worden structureel 

doorgetrokken met dezelfde verdeelsleutel. Het meerdere wordt verdeeld o.b.v. het aandeel 

in de Rijksbijdrage, waarbij conform het advies van de Cie. Schaaf een ondergrens van de 

totale Rijksbijdrage van 15% van de omzet wordt geborgd. 
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B Van de totale TO2-middelen wordt minimaal € 10 miljoen ingezet t.b.v. de TO2-bijdrage 

aan de Sleuteltechnologieën, bij kwalitatief goede proposities kan dit bedrag verder 

oplopen. 
C Inclusief afrondingsmarge. 

 

Afsluitend 

In deze brief hebben we de hoofdlijnen van een vernieuwde aanpak in het 

innovatiebeleid met een sterkere focus op de economische kansen van een aantal 

grote maatschappelijke thema’s geschetst. In samenhang daarmee is ook 

aangegeven hoe wij de enveloppe toegepast onderzoek en innovatie, die in het 

regeerakkoord is toegezegd, gaan inzetten in 2019 en verder.  

Het doel van deze aanpak is het realiseren van impact: op de maatschappelijke 

uitdagingen waarvoor we staan, maar óók op de economische kansen die daaruit 

voortvloeien. De hoofdlijnen die in deze brief zijn geschetst, gaan we nu samen 

met alle betrokken partijen verder uitwerken.  

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

 

 

 

 

 

Mona Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat  
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 BIJLAGE 

Toekomstbestendigheid van het innovatie-instrumentarium en de 

strategie gericht op de 2,5%-ambitie voor R&D  

 

Tijdens het VAO Innovatiebeleid op 14 maart 2018 zijn er twee aan deze brief 

gerelateerde moties ingediend over het innovatiebeleid. In de motie van het lid 

Veldman (VVD) c.s. wordt gevraagd om, met het oog op de sterkere nadruk in het 

beleid op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën, in de brief over 

de vernieuwing van het topsectorenbeleid eveneens in te gaan op de 

toekomstbestendigheid van het bestaande innovatie-instrumentarium, waaronder 

de balans tussen generiek en specifiek beleid, en hoe dit bijdraagt aan 

de economische concurrentiekracht en een duurzame toekomst van ons land.1 In 

de motie van het lid Amhaouch (CDA) c.s. wordt de regering verzocht om te 

komen tot een strategie die aangeeft hoe de Nederlandse ambitie om 2,5% van 

het bbp te investeren in R&D inhoud kan worden gegeven met betrokkenheid van 

de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.2 

 

De reactie op deze twee moties is opgenomen in deze bijlage. Hiermee wordt ook 

invulling gegeven aan een toezegging van de staatssecretaris van Economische 

Zaken en Klimaat in het AO Innovatie op 8 maart om in de brief over de 

vernieuwing van het topsectorenbeleid aan te geven hoe het beleid een bijdrage 

kan leveren aan een stijging van de R&D-uitgaven tot 2,5% van het bbp. Voorts 

wordt hiermee invulling gegeven aan een motie van de leden Tielen (VVD) en 

Özdil (GroenLinks), ingediend tijdens het VAO Wetenschapsbeleid op 13 juni 

2018. In die motie wordt de regering in het licht van de 2,5%-ambitie voor R&D 

verzocht te onderzoeken in hoeverre de bijdrage van het bedrijfsleven aan de 

investeringen in R&D kan worden vergroot.3 

 

In deze bijlage wordt in het kader van de motie van Veldman c.s. eerst ingegaan 

op de huidige opzet van het innovatiebeleid, de bijdrage van het innovatie-

instrumentarium aan maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën en de 

aanpassingen in de balans van het beleid die volgen uit het regeerakkoord. 

Daarna wordt ter invulling van de genoemde moties en de toezegging met 

betrekking tot de 2,5%-ambitie voor R&D het belang van R&D geschetst en in 

perspectief geplaatst, de R&D-positie van Nederland beschreven en vervolgens 

ingegaan op opties voor beleidslijnen die het kabinet ziet voor het verhogen van 

de R&D-uitgaven richting 2,5% van het bbp. 

 

A. Toekomstbestendigheid van het innovatie-instrumentarium 

 

Het huidige innovatiebeleid 

Uit internationale vergelijkingen blijkt dat de Nederlandse concurrentiepositie 

sterk is. In The Global Competitiveness Index 2017-2018 van het World Economic 

                                                

 
1 Kamerstuk 33 009, nr. 57. 
2 Kamerstuk 33 009, nr. 55.  
3 Kamerstuk 29 338, nr. 177.  
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Forum staat Nederland op de 4e positie. Daarbij wordt in het bijhorende rapport 

gewezen op het sterke onderwijssysteem, hoge tech readiness van de 

Nederlandse industrie en het sterke innovatie-ecosysteem die aan deze positie 

bijdragen.4 Op The Global Innovation Index 2017 van Cornell University, INSEAD 

en WIPO staat Nederland op de 3e plaats en in de ranglijst van EU-landen in het 

European Innovation Scoreboard 2018 van de Europese Commissie staat 

Nederland op de 4e plek. In relatie tot de motie Veldman is dan ook van belang 

dat Nederland met het huidige innovatiebeleid en de huidige beleidsmix 

internationaal een koploper is.  

 

Het innovatiebeleid is opgebouwd langs twee sporen (generiek en specifiek). De 

generieke innovatie-instrumenten kennen geen thematische afbakening; alle 

bedrijven die willen innoveren worden hiermee ondersteund. De instrumenten zijn 

ingericht om bedrijven aan te zetten tot extra investeringen in R&D en zo bij te 

dragen aan de R&D-doelstelling van 2,5%. De legitimering van het generieke 

innovatie-instrumentarium is daarbij het tegengaan van onderinvesteringen in 

R&D door marktfalen.5  

 

Een belangrijke pijler van het generieke beleid is de fiscale innovatieregeling 

WBSO. Deze is ingericht als afdrachtvermindering op loonheffing en sociale 

premies. Hierdoor is WBSO niet afhankelijk van de winst die een bedrijf maakt en 

kan de kostenverlaging van R&D snel en maandelijks verrekend worden. Dit geeft 

de regeling een sterk competitief voordeel ten opzichte van fiscale regelingen in 

andere OESO-landen die in de Vpb zijn vormgegeven. Bedrijven die gebruik 

maken van de WBSO kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de 

Innovatiebox. Deze stimuleert R&D door het verhogen van de nettowinst die uit 

R&D voortvloeit en is ook van belang voor het Nederlandse vestigingsklimaat voor 

innovatieve bedrijven. Met het eveneens generieke internationale 

innovatieprogramma Eurostars worden Nederlandse mkb-bedrijven in staat 

gesteld waardevolle nieuwe technologische kennis te ontwikkelen met de 

internationale samenwerkingspartners die de beste technologische of commerciële 

vooruitzichten bieden. Ook diverse financieringsinstrumenten vallen onder het 

generieke innovatiebeleid en dragen bij aan de R&D-ontwikkeling van bedrijven. 

Een voorbeeld hiervan is het Innovatiekrediet, dat onder voorwaarde van 50%-

75% eigen financiering, een lening verschaft voor de ontwikkeling van 

veelbelovende en uitdagende innovatieprojecten met een uitstekend 

marktperspectief.  

 

                                                

 
4The Netherlands (4th) maintains its position with the support of a strong education system and high levels of 

tech readiness among businesses and individuals. Its thriving innovation ecosystem, ranked 6th globally, puts the 

country in an excellent position to shape the unfolding Fourth Industrial Revolution. 
5 Bedrijven investeren uit zichzelf minder in Research en Development (R&D) dan maatschappelijk gezien 

optimaal is. De oorzaak hiervan is dat zij de kennisspillovers, waar andere bedrijven van kunnen meeprofiteren, 

niet volledig kunnen toe-eigenen en meenemen in hun beslissing over hun R&D-inspanningen. Het 

maatschappelijk rendement van extra R&D-uitgaven ligt substantieel hoger dan het private rendement. Om deze 

reden stimuleert en ondersteunt de overheid bedrijven om te investeren in R&D. B.H. Hall e.a. (2009), Measuring 

the returns to R&D, National Bureau of Economic Research, Working Paper 15622, Cambridge (MA). 
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De specifieke innovatie-instrumenten kennen een thematische focus en/of zijn 

gericht op topsectoren.6 Doel en legitimering van deze instrumenten is het 

bevorderen van extra R&D, maar vooral ook het verbeteren van het Nederlandse 

innovatiesysteem door publiek-private samenwerking te ondersteunen en het mkb 

beter aan te laten haken bij de topsectoren. Het belangrijkste instrument van het 

specifieke innovatiebeleid is de PPS-toeslag. 7 Dit instrument is effectief in het 

versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. De 

geïnvesteerde middelen in publiek-private samenwerkingsprojecten bedroegen in 

2016 naar schatting €1.026 miljoen, waarvan ongeveer €498 miljoen aan private 

bijdragen.8 Hoewel de PPS-toeslag wordt verkregen op basis van de private 

bijdragen aan publiek onderzoek, slaat de aanwending ervan bijna geheel neer bij 

publieke kennisinstellingen (en dus slechts zeer beperkt bij het bedrijfsleven).9 

Naast de PPS-toeslag bestaat er sinds 2013 de Mkb Innovatiestimulering 

Topsectoren (MIT) om innovatie te bevorderen bij het mkb, het landelijke 

innovatiebeleid te verbinden met het regionale innovatiebeleid van de provincies 

en om het mkb beter aan te laten sluiten bij de innovatie-agenda’s van de 

Topsectoren.10 Tot slot is de SBIR (Small Business Innovation Research) aanpak 

erop gericht om via innovatieve aanbesteding bedrijven te stimuleren met 

oplossingen te komen voor maatschappelijke problemen. Een nieuw en interessant 

instrument in deze context is de aanbestedingsprocedure Innovatiepartnerschap 

(Richtlijn 2014/24/EU) waar enkele overheden, waaronder het ministerie van J&V 

en het ministerie van EZK, inmiddels ervaring mee opdoen.  

Een belangrijke kanttekening bij het voorgaande is dat het specifieke beleid zich 

niet beperkt tot de innovatie-instrumenten op de begroting van EZK. De middelen 

voor toegepast onderzoek van de TO2-instellingen (TNO, Marin, NLR, Deltares) op 

de EZK-begroting en voor Wageningen Research op de LNV-begroting zijn ook 

gereserveerd voor de financiering van onderzoek in het kader van de topsectoren 

en maatschappelijke thema’s.  

Sinds de invoering van het bedrijvenbeleid en de topsectorenaanpak in 2011 

bundelen departementen daarbij hun inzet van (een deel van hun) middelen op 

kennis- en innovatieagenda’s, die elke twee jaar samen met bedrijven en 

wetenschappers worden opgesteld. Vanaf 2012 is deze inzet in de begroting van 

EZK opgenomen in de overzichtstabel bedrijvenbeleid en topsectoren.11 

 

 

 

                                                

 
6 Onder specifiek beleid vallen de instrumenten als de PPS-toeslag, MKB Innovatie Topsectoren (MIT) en SBIR. 

Deze innovatie-instrumenten zijn thematisch gerelateerd aan het topsectorenbeleid of worden op een specifiek 

thema ingezet (SBIR). 
7 Het basisprincipe van de PPS-toeslag werkt als volgt: voor iedere euro private cash R&D-bijdrage van een bedrijf 

aan een onderzoeksorganisatie legt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat er €0,30 bij aan PPS-

toeslag. Die PPS-toeslag moet weer ingezet worden voor R&D. 
8 Het aandeel private middelen komt daarbij uit op 49 procent. 
9 Zo ontvangen universiteiten 25% van de PPS-toeslag, TO2-instellingen 38%, UMC’s en instituten als Holst, DPI, 

M2I, Wetsus, NWO- onderdelen zoals TTW en hogescholen gezamenlijk 31%.  
10 De MIT biedt daarvoor een ‘koffer’ met verschillende instrumenten die een ondernemer kan aanvragen: 

haalbaarheidsprojecten, kennisvouchers en R&D-samenwerkingsprojecten.  
11 http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160374_5.html 

http://www.rijksbegroting.nl/2012/voorbereiding/begroting,kst160374_5.html
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Innovatiebeleid en maatschappelijke uitdagingen/sleuteltechnologieën 

Zowel generiek innovatiebeleid als specifiek innovatiebeleid levert een bijdrage 

aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Jaarlijks wordt het 

duurzaamheidsaandeel van de instrumenten van het bedrijvenbeleid bepaald. 

Hierbij is duurzaamheid geoperationaliseerd langs de maatschappelijke 

uitdagingen van Horizon 2020 (o.a. gezondheid, voedselzekerheid, duurzame 

energie en klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen). Van de innovatieprojecten 

in 2016 heeft ongeveer 67% betrekking op duurzame initiatieven. Dit 

correspondeert met 73% van het budget voor innovatie.12 Bedrijven die een 

bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en aan 

sleuteltechnologieën kunnen daar generieke innovatieregelingen als WBSO en het 

Innovatiekrediet voor inzetten. Dit wordt goed zichtbaar in analyses van de 

ondersteuning van duurzaamheid en groene groei13, elektrisch vervoer14 en de 

publicatie Focus op de WBSO.15 Van het Innovatiekrediet wordt 100% ingezet 

binnen de maatschappelijke uitdagingen (EU Grand Challenges), voor de WBSO is 

dit percentage 69% van het budget, waarbij 12% voor groene groei.16 Via de 

WBSO worden daarbij jaarlijks meer dan 3.000 innovatieve starters ondersteund 

die ook binnen het domein van de maatschappelijke uitdagingen met oplossingen 

komen.  

 

Doordat specifieke innovatie-instrumenten MIT en PPS-toeslag op de topsectoren 

worden geprogrammeerd, leidt een sterkere focus van de topsectoren op 

maatschappelijke uitdagingen zoals geschetst in deze brief tot een hogere inzet 

van de specifieke innovatie-instrumenten op dit gebied. Er wordt door het 

specifieke innovatie-instrumentarium op deze wijze dus ingespeeld op de sterkere 

nadruk op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën in het beleid 

waar de motie Veldman op wijst.  

 

Het innovatie-instrumentarium en het regeerakkoord  

De verschillende generieke en specifieke innovatieregelingen zijn de afgelopen 

jaren positief geëvalueerd, Nederland scoort goed in de ranglijsten voor 

concurrentiekracht en het beleid levert een bijdrage aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen. Daarmee is het beleid in grote mate 

toekomstbestendig. Op basis van OESO-cijfers kan worden bezien hoe het 

Nederlandse beleid zich verhoudt tot de internationale praktijk. In het verleden 

was Nederland een voorloper met fiscale ondersteuning van R&D middels de 

WBSO. Inmiddels blijkt uit de meest recente vergelijking van de OESO dat andere 

                                                

 
12 https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid 
13 https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid 
14https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel

%20Elektrisch%20Vervoer.pdf p45-48 
15https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Focus_op_speur_en_ontwikkelingswerk_de_WBSO_in_2016.pdf  
16 Met het Innovatiekrediet zijn onder andere projecten gefinancierd voor het telen van een hybride aardappel 

voor een betere voedselzekerheid, medicijnontwikkeling zonder dierproeven, de ontwikkeling van volledig 

elektrisch aangedreven bussen, accurate vogeldetectie bij vliegvelden, geautomatiseerde 3D-metaalprinters voor 

de high tech industrie, de recycling van PET producten en inklapbare zeecontainers voor een vermindering in CO2 

uitstoot. 

https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid
https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/duurzame-groei/wat-is-het-beleid
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20Elektrisch%20Vervoer.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/01/Bijlage%20II%20Rapport%20Verzilvering%20Verdienpotentieel%20Elektrisch%20Vervoer.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Focus_op_speur_en_ontwikkelingswerk_de_WBSO_in_2016.pdf
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landen een inhaalslag maken en Nederland er niet meer uitspringt.17 Het budget 

voor de WBSO is voor de komende kabinetsperiode constant en de innovatiebox 

is in het regeerakkoord licht versoberd. Een verdere versobering van het 

generieke beleid is met het oog de op het vestigingsklimaat voor innovatieve 

bedrijven en de 2,5% R&D-doelstelling niet wenselijk.  

 

In de economische landenreview van de OESO uit 2016 wordt geadviseerd om de 

directe ondersteuning van R&D te intensiveren met als doel private R&D-uitgaven 

in veelbelovende sectoren en aan potentieel disruptieve technologieën te 

verhogen.18 De PPS-toeslag, SBIR en MIT-regeling zijn vanuit het regeerakkoord 

en in lijn met dit advies van de OESO verhoogd.19 De middelen voor toegepast 

onderzoek door de TO2, die worden ingezet in het kader van de topsectoren en 

maatschappelijke thema’s, worden eveneens verhoogd. Het Innovatiekrediet is 

niet thematisch afgebakend, maar levert wel een bijdrage aan het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen en is ook uitgebreid. Voor klimaat en energie heeft 

het kabinet ook extra middelen uitgetrokken: € 300 miljoen per jaar voor het 

succesvol inrichten van toekomstig beleid, de opbouw van expertise en de 

uitvoering van proefprojecten. De middelen voor 2018 zijn al gericht ingezet op de 

klimaat en energietransitie en over de inzet van deze middelen vanaf 2019 wordt 

besloten in het Klimaatakkoord.20 

De hiervoor geschetste beleidswijzigingen hebben een aantal effecten. Het eerste 

effect is dat door de ombuigingen en intensiveringen uit het regeerakkoord de 

balans meer opschuift in de richting van specifieke innovatie-instrumenten en dat 

er extra middelen zijn vrijgemaakt voor klimaat en energie. Het tweede effect is 

dat door de vernieuwing en aanpassing van het topsectorenbeleid naar 

missiegedreven innovatiebeleid de focus binnen specifieke-innovatie-instrumenten 

MIT en PPS-toeslag nog verder opschuift richting de maatschappelijke 

uitdagingen. Een derde effect is dat met continuering van de WBSO en de 

intensivering van het Innovatiekrediet alle bedrijven in staat worden gesteld R&D 

op het gebied van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën verder te 

intensiveren en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de economie en het 

behalen van de doelen van Parijs.  

 

                                                

 
17 http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm  
18 http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-netherlands.htm  
19 Een intensivering van de PPS-toeslag is o.a. van belang voor kennisinstituten als Holst, Wetsus, QuTech en 

RegMedXB en voor publiek-private consortia zoals het Chemical Building Blocks Consortium en Oncode, die sterk 

afhankelijk zijn van private cofinanciering en de hiermee gepaard gaande PPS-toeslag. 
20 Zo heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt dat vanuit de klimaatenveloppe in het regeerakkoord in 2018 

17,5 miljoen euro gereserveerd wordt voor een experimentele module gericht op CO2-reductie in de industrie. Dit 

geld zal besteed worden aan kosteneffectieve projecten voor de uitrol voor infrastructuur, 

investeringsondersteuning, demonstratie en pilots. Doel is CO2-reducerende projecten versneld te realiseren die 

belemmerd worden door een te hoog risicoprofiel of te lange terugverdientijd voor marktfinanciering. Op deze 

wijze draagt de onderhavige experimentele module bij aan de in het regeerakkoord verwoorde ambitieuze CO2-

reductiedoelen. De module richt zich op investeringen die nu niet gerealiseerd worden omdat er geen geschikt 

instrumentatrium, gericht op CO2-reductie, voor beschikbaar is. De regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) 

en de SDE+ richten zich op energietoepassingen. De beschikbare innovatieregelingen richten zich niet op deze 

fase van ontwikkeling of op de beoogde grootte van de projecten. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-

2018-28965.html  

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-netherlands.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-28965.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-28965.html
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B. Strategie gericht op de 2,5%-ambitie voor R&D  

 

R&D in perspectief 

Investeringen in R&D zijn een belangrijk middel om via de ontwikkeling en 

absorptie van kennis en technologie te komen tot innovaties, productiviteitsgroei 

en oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Onze toekomstige welvaart en 

welzijn zijn hier in belangrijke mate van afhankelijk. R&D kan beschouwd worden 

als een fundamentele bron voor innovatie en daarmee als belangrijke determinant 

van de arbeidsproductiviteit. Bijzonder aan R&D is dat het deels een 

publiekgoedkarakter heeft met sterke uitstralingseffecten op de economie via 

zogeheten spillovers van kennis. Deze kennisspillovers zorgen ervoor dat 

ontwikkelde kennis door een bedrijf of instelling zich verspreid naar andere 

bedrijven en instellingen, die op die kennis kunnen voortbouwen in eigen 

innovatieprocessen. In empirische literatuur komen sterk positieve effecten van 

private R&D op de arbeidsproductiviteit robuust naar voren. In een meta-analyse 

van beschikbare empirische literatuur op macroniveau is ingeschat dat een euro 

extra R&D bij bedrijven in Nederland op langere termijn tot ongeveer 4½ euro 

extra bbp zou leiden.21 Resultaten in de empirische literatuur over het effect op de 

productiviteit van publieke R&D zijn minder eenduidig. Het effect lijkt mede 

afhankelijk te zijn van de specifieke nationale context, meer concreet het 

innovatiesysteem waarin publieke R&D wordt ingezet. Als daar rekening mee 

wordt gehouden, wordt voor Nederland een significant positief effect gevonden 

van publieke R&D gevonden.22  

  

                                                

 
21 C. Koopmans en P. Donselaar (2015), Een meta-analyse van het effect van R&D op productiviteit, Economisch 

Statistische Berichten, 100(4717), blz. 518-521.  
22 CPB (2015), Een macro-economische analyse van het rendement op publieke kennisinvesteringen, CPB Notitie, 

Den Haag; CPB (2015), A macroeconomic analysis of the returns to public investments, CPB Discussion Paper 

313, Den Haag.  
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Figuur 1: Investeringen in typen immateriële activa in OESO-landen, in 

% van toegevoegde waarde bedrijven, 2015 

 

Bron: op basis van OECD (2017), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, 

Parijs, blz. 111.  

 

Investeringen in R&D staan niet op zichzelf, maar dienen door bedrijven 

gecombineerd te worden met investeringen in andere vormen van immateriële 

activa of kenniskapitaal, zoals software en databases, intellectueel eigendom, 

design, marketing en organisatie en in nieuwe verdienmodellen. Technische 

innovaties vergen immers meestal ook investeringen in zaken als software en 

bijscholing van managers en medewerkers om extra toegevoegde waarde te 

genereren. De OESO laat zien dat het belang van investeringen in kenniskapitaal 

in ontwikkelde landen toeneemt.23 Figuur 1 toont dat bedrijven in Nederland 

internationaal gezien veel investeren in verschillende typen kenniskapitaal, met 

name organisatorisch en menselijk kapitaal (scholing). Nederlandse bedrijven 

lijken de relatief lage investeringen in R&D door de combinatie met andere 

investeringen in kenniskapitaal efficiënt te benutten en zo toch hoge 

productiviteitsniveaus te kunnen realiseren (zie figuur 2).  

                                                

 
23 Zie: http://www.oecd.org/science/inno/newsourcesofgrowthknowledge-basedcapital.htm.  
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Figuur 2: Niveau arbeidsproductiviteit en private R&D-intensiteit in 

OESO-landen, 2016 

 
Brondata: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 2018 en OECD, 

GDP per capita and productivity levels, maart 2018 (OECD.Stat); arbeidsproductiviteit 

uitgedrukt in US$, via koopkrachtpariteiten, in prijzen van 2010. 

 

Het voorgaande betekent dat niet alleen investeringen in R&D van belang zijn 

voor de Nederlandse innovatiekracht, maar ook investeringen in andere typen 

kenniskapitaal. Voor een goede werking van het (nationale) innovatiesysteem zijn 

ook uitstekende randvoorwaarden nodig waarbinnen investeringen in kennis goed 

gedijen en hoge opbrengsten opleveren. Tot deze randvoorwaarden horen tal van 

zaken waar de overheid mede zorg voor draagt, zoals infrastructuur (van fysieke 

logistieke en ICT netwerken tot onderzoekslaboratoria), beschikbaarheid van 

risicokapitaal en een goed opgeleide beroepsbevolking. Hierover stelt het kabinet 

in navolging van het regeerakkoord separate beleidsnotities op, waaronder het 

MKB-actieplan en de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Veel van deze terreinen 

zijn in Nederland goed of steeds beter op orde. Mede daardoor staat Nederland in 

de top-vijf op vier ranglijsten voor innovatie en concurrentiekracht, waarin veel 

van genoemde facetten internationaal worden vergeleken.24 

Gerelateerd aan het belang van investeringen in andere typen kenniskapitaal dan 

R&D is de door het CBS gemeten inzet van bedrijven op niet-technologische 

innovatie en technologische innovatie. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven 

die technologisch innoveren voert ook niet-technologische vernieuwing in 

                                                

 
24 World Economic Forum (2017), The Global Competitiveness Report 2017-2018; Europese Commissie (2018), 

European Innovation Scoreboard 2018; Cornell University, INSEAD en WIPO (2017), The Global Innovation Index 

2017; IMD (2018), World Competitiveness Yearbook 2018. 
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bedrijfsprocessen door.25 Hierbij gaat het onder andere om sociale innovatie26 

(hier bedoeld in de vorm van innovatie op de werkplek) en diensteninnovatie. In 

Box 1 is de uitkomst weergegeven van experimenten die EZK op dit terrein heeft 

laten uitvoeren. 

 

Box 1: Resultaten van experimenten rond stimulering van niet-

technologische innovatie 

Naar aanleiding van adviezen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid (AWT) over innovatie in de diensten27 en sociale innovatie28 en 

de Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid29 heeft EZK 

beleidsexperimenten uit laten voeren op het terrein van diensten- en sociale 

innovatie, die onlangs zijn afgerond. De vraag hierbij was of het innovatiebeleid 

niet te sterk op technologische ontwikkeling georiënteerd is en te weinig gericht is 

op de niet-technologische aspecten van innovatie (organisatorische innovatie, 

nieuwe verdienmodellen, verdienstelijking van de maakindustrie). 

  

De beleidsexperimenten gaan niet over het belang van niet-technologische 

innovatie voor het welslagen van innovaties. Op basis van onderzoek is genoeg 

bekend over het grote belang daarvan voor innovatieprestaties. De 

beleidsexperimenten gaan vooral over de vraag of de overheid een rol heeft om 

bedrijfsinvesteringen hierin te stimuleren (zoals bij R&D), omdat het slim en 

handig organiseren en commercialiseren van innovaties de essentie is van 

vernieuwend ondernemerschap. De rationale voor technologisch georiënteerd 

innovatiebeleid is algemeen geaccepteerd (de overheid herstelt hier marktfalens: 

externe effecten van kennisspillovers, coördinatieproblemen en informatie-

asymmetrie). In de literatuur bestaat onder economen verschil van inzicht over de 

vraag of deze rationale ook voor diensten- en sociale innovatie geldt, dan wel dat 

deze aspecten van innovatie des ondernemers zijn. Om hier meer inzicht in te 

krijgen heeft EZK twee verschillende experts twee kleinschalige 

beleidsexperimenten laten ontwikkelen.  

 

Het eerste beleidsexperiment (sociale innovatie) was opgezet als een “quasi”-

experiment” waarbij de experimentele groep werd vergeleken met een 

controlegroep zonder interventie. Het experiment richtte zich op een fabriek 

waarbinnen zelfsturende teams van operators opgezet werden om ideeën aan te 

dragen en introduceren ter verbetering van de werkomgeving en om een meer 

uniforme standaardmanier van werken te creëren.30 De uitkomsten laten zien dat 

                                                

 
25 CBS (2016), ICT, Kennis en economie 2016, Den Haag, blz. 189; CBS (2017), ICT, kennis en economie 2017, 

Den Haag blz. 217.  
26 Zie bijvoorbeeld: H.W. Volberda, H. Commandeur, F.A.J. van den Bosch, K. Heij (2013), Sociale innovatie als 

aanjager van productiviteit en concurrentiekracht, in: M&O: Tijdschrift voor Management en Organisatie, 67, blz. 

5–34.  
27 AWT (2012), Diensten Waarderen, Advies 79, Den Haag. 
28 AWT (2014) De kracht van sociale innovatie, Advies 84, Den Haag. 
29 Kamerstuk 30 991, nr. 23. 
30 Erasmus Centre for Business Innovation (2018), Effectmeting beleidsexperimenten sociale innovatie, 

Rotterdam; https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-

sociale-innovatie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-sociale-innovatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/01/effectmeting-beleidsexperimenten-sociale-innovatie
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deze nieuwe werkwijze positief bijdraagt aan de kennisuitwisseling, 

samenwerking, innovatief gedrag van de teams en uiteindelijk ook de 

bedrijfsprestaties. Het bedrijf heeft op basis van deze resultaten besloten deze 

specifieke aanpak ook toe te passen in andere vestigingen (waaronder 

buitenlandse). Bedrijven kunnen van elkaar leren door zelf te experimenteren met 

nieuwe werkwijzen.  

 

Het tweede experiment (service-design dienstenvouchers) betrof eveneens een 

“quasi”-experiment. In dit experiment kreeg een experimentele groep van mkb-

maakbedrijven een voucher (in te wisselen bij kennisinstellingen of 

adviesbureaus) om kennis en advies in te winnen over het ontwikkelen van 

diensten rond hun producten.31 Een controlegroep kreeg deze voucher niet. De 

resultaten van dit experiment laten zien dat het gebruik van vouchers de groep 

van mkb-ondernemers in de maakindustrie, die met verdienstelijking aan de slag 

willen gaan (dat wil zeggen: product-/dienstcombinaties ontwikkelen en 

aanbieden die hun klanten ‘ontzorgen’) kan helpen op weg daar naartoe. Zo is 

aannemelijk dat de vouchers hebben bijgedragen aan bewustzijn en strategie ten 

aanzien van verdienstelijking en is er een stijging waarneembaar van bedrijven 

die diensten aan producten toevoegen. Echter het onderzochte instrument sluit 

vooral aan bij een beperkte groep van bedrijven die weten dat ze iets met 

verdienstelijking willen, maar zich daar nog nauwelijks in hebben verdiept.  

 

De studies laten zien dat experimenten een goed middel kunnen zijn om te 

onderzoeken wat wel en niet werkt in dit domein. Bedrijven zouden in de 

toekomst meer van dit soort experimenten kunnen uitvoeren en de opgebouwde 

ervaringskennis onderling uitwisselen in zogenaamde Communities of Practice. De 

resultaten geven geen aanleiding voor de introductie van nieuwe 

beleidsinstrumenten of majeure aanpassingen van de bestaande regelingen. De 

maatschappelijke baten van sociale innovatie slaan vooral neer in bedrijfsinterne 

verbeteringen en private opbrengsten; daar ligt geen rol van de overheid. De 

resultaten van het beleidsexperiment met Service Design Vouchers laten zien dat 

een deel van het mkb over onvoldoende informatie beschikt om een investering in 

verdienstelijking te overwegen en ook niet altijd de juiste partijen weet te vinden 

die hen bij verdienstelijking kunnen helpen. Hier ligt mogelijk wel een rol van de 

overheid. Daarom zal bezien worden hoe binnen bestaande instrumenten meer 

aandacht kan worden besteed aan bewustwording bij het mkb over de 

mogelijkheden van diensteninnovaties en het vinden van partners daarbij. Hierbij 

zal aansluiting worden gezocht bij het MKB-actieplan en de fieldlabs van de Smart 

Industry Agenda, in het bijzonder het Fieldlab Sociale Innovatie. 

 

Waar staan we? 

De afgelopen jaren zijn de R&D-uitgaven in Nederland in verhouding tot het bbp 

licht gestegen, van 1,90% in 2011 tot 2,03% in 2016 volgens voorlopige cijfers 

                                                

 
31 Dialogic (2018), Service Design Vouchers voor transformatie van de maakindustrie, Utrecht; 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-

van-de-maakindustrie. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-van-de-maakindustrie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/05/08/service-design-vouchers-voor-transformatie-van-de-maakindustrie
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van het CBS (tabel 1). Deze stijging met 0,13% van het bbp is voor 0,08%-punt 

het gevolg van stijgingen van de R&D-uitgaven in de private sector en voor 

0,05%-punt het gevolg van stijgingen van de R&D-uitgaven in de publieke sector. 

In internationaal perspectief geldt dat de stijging van de R&D-intensiteit in 

Nederland sterker is geweest dan gemiddeld in de EU en de OECD. Gemiddeld in 

de EU zijn de totale R&D-uitgaven in de periode 2011-2016 met 0,06% gestegen 

en gemiddeld in de OECD met 0,03% van het bbp (tabel 1).  

 

Nederland scoort in internationaal perspectief relatief laag bij de R&D-uitgaven in 

de private sector en relatief hoog bij de R&D-uitgaven in de publieke sector. Bij de 

totale R&D-uitgaven scoort Nederland ruim boven het EU-gemiddelde, maar is er 

wel een forse achterstand ten opzichte van het OECD-gemiddelde (tabel 1). 

 

Tabel 1:  Uitgaven aan R&D % van bbp, Nederland en internationaal, 

2011-2016 

 2011 2012 2013 2014 2015  2016 

(voor-

lopig)  

Nederland 

- waarvan privaat uitgevoerd 

- waarvan publiek uitgevoerd 

1,90% 

1,08% 

0,83% 

1,94% 

1,10% 

0,84% 

1,95% 

1,09% 

0,87% 

2,00% 

1,12% 

0,88% 

2,00% 

1,12% 

0,88% 

2,03% 

1,16% 

0,88% 

EU-28 

- waarvan privaat uitgevoerd 

- waarvan publiek uitgevoerd  

1,88% 

1,19% 

0,69% 

1,91% 

1,22% 

0,69% 

1,92% 

1,22% 

0,70% 

1,95% 

1,25% 

0,70% 

1,96% 

1,27% 

0,69% 

1,94% 

1,26% 

0,68% 

OECD 

- waarvan privaat uitgevoerd 

- waarvan publiek uitgevoerd 

2,32% 

1,62% 

0,70% 

2,31% 

1,62% 

0,69% 

2,34% 

1,65% 

0,69% 

2,36% 

1,68% 

0,68% 

2,36% 

1,69% 

0,67% 

2,35% 

1,67% 

0,68% 
Bron: CBS, StatLine en OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 

2018. 

 

Als relativering bij de relatief lage private R&D-uitgaven in Nederland kan in 

aanmerking worden genomen dat een aanzienlijk positiever beeld ontstaat als 

wordt gecorrigeerd voor de invloed van de sectorstructuur op de private R&D-

uitgaven. De sectorstructuur van Nederland wordt gekenmerkt door een relatief 

gering aandeel van de industrie binnen de totale economie en een relatief gering 

aandeel van hoogtechnologische sectoren binnen de industrie. Beide aspecten 

hebben een neerwaartse invloed op de R&D-uitgaven van bedrijven in Nederland 

in verhouding tot het bbp. Na een correctie voor de invloed van de sectorstructuur 

blijven de private R&D-uitgaven in Nederland nog slechts 7% achter op het OECD-

gemiddelde; die achterstand bedraagt 32% zonder correctie voor de 

sectorstructuur (figuur 3). Hierbij kan wel worden aangetekend dat de 

sectorstructuur mede afhankelijk is van technologisch-economische successen die 

in Nederland gevestigde bedrijven op wereldmarkten weten te bereiken met 

innovatieve producten en die zijn mede afhankelijk van de private R&D-uitgaven 

van de bedrijven in Nederland. De sectorstructuur van Nederland kan dus naast 
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een oorzaak deels ook als een gevolg van de relatief lage private R&D-uitgaven in 

Nederland worden beschouwd.32 

 

Figuur 3: R&D-investeringen bedrijven gecorrigeerd voor de 

sectorstructuur, 2015 of meest recent eerder jaar; % van 

toegevoegde waarde bedrijfsleven 

 
Bron: op basis van OECD (2017), OECD Science , Technology and Industry Scoreboard 

2017, Parijs, blz. 170.  

 

Een ander relevant punt ter verklaring van de R&D-intensiteit van bedrijven in 

Nederland is dat het aandeel van R&D uitgevoerd door buitenlandse bedrijven in 

vergelijking met andere landen en ook in het licht van het sterk open karakter van 

de Nederlandse economie relatief bescheiden (figuur 4). Daar komt bij dat de 

uitstroom van R&D-financiering van in Nederland gevestigde bedrijven naar het 

buitenland groter is dan de instroom vanuit het buitenland en dat er een tendens 

waarneembaar is dat het verschil groter wordt (figuur 5). Een belangrijke 

verklaring hiervoor kan zijn dat er steeds meer productontwikkelingswerk op 

groeimarkten plaatsvindt, met name in Azië.33 OECD-cijfers laten zien dat er de 

omvang van ontwikkelingswerk als component van de private R&D-investeringen 

                                                

 
32 Zie: H.P.G. Erken en M.L. Ruiter (2008), Anatomy of private R&D expenditure: an explanation of the Dutch R&D 

shortfall based on empirical evidence, in: H.P.G Erken, Productivity, R&D and Entrepreneurship, Erasmus 

Universiteit Rotterdam, ERIM PhD Series in Research in Management, 147, Rotterdam, blz. 117-152. 
33 Rathenau (2015), R&D goes global, Den Haag; Kamerstuk 32 637, nr. 207. 
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in Nederland klein is ten opzichte van landen met een hogere private R&D-

intensiteit.34 

 

Figuur 4: R&D uitgevoerd door buitenlandse bedrijven als % van totale 

R&D-uitgaven bedrijven; 2015 of meest recent eerder jaar 

 
Bron: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2017-2, maart 2018. 

 

Cijfers van de Europese Commissie tonen dat het aandeel van China in de 

wereldwijde bedrijfs-R&D tussen 2000 en 2015 sterk gegroeid is van 4% naar 

24%. Dat is gepaard gegaan met een afname van het aandeel van de EU van 25% 

naar 19% en een afname van het aandeel van de Verenigde Staten van 42% naar 

28%.35 De toenemende internationalisering van R&D-investeringen heeft naar 

verwachting positieve effecten op de uitwisseling en benutting van kennis, maar 

leidt ook tot een intensivering van de strijd om (onderzoeks)talent en 

kennisintensieve bedrijvigheid. Het ligt in de rede dat deze strijd het hevigst zal 

zijn als het gaat om het aantrekken van de R&D-investeringen van grote 

bedrijven, omdat die in de meeste OESO-landen het merendeel van alle private 

R&D uitvoeren. In Nederland voert de top-100 van bedrijven die in R&D 

investeren 68% van alle private R&D uit.36 

 
  

                                                

 
34 Bron: EZK-berekeningen op basis van OECD, Research and Development Statistics (OECD.Stat). 
35 Europese Commissie (2018), Science, Research and Innovation Performance of the EU 2018, Chapter I.3, 

Brussel.  
36 OECD (2017), OECD Science , Technology and Industry Scoreboard 2017, Parijs, blz. 28. Alleen bedrijven met 

een omvang van meer dan 10 fte zijn meegenomen. 
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Figuur 5: Financieringsstromen bij in Nederland gevestigde bedrijven 

van en naar het buitenland, 1999-2016 

 
Bron: Rathenau, Factsheet innovatiebeleid, maart 2018; op basis van CBS-cijfers (t/m 2010 

gegevens alleen over oneven jaren beschikbaar). 

 

Opties voor beleidslijnen richting 2,5% van bbp 

Hieronder worden vijf mogelijke beleidslijnen besproken die bij kunnen dragen 

aan een strategie voor hogere R&D-investeringen in Nederland, met als ambitie 

om het niveau van 2,5% te realiseren. Die ambitie kan naar verwachting niet al in 

2020 gerealiseerd worden, maar dient vooral als perspectief voor de middellange 

termijn.  

 

De beschreven opties richten zich op beleid dat in Nederland vormgegeven kan 

worden. Voor innovatie is Europees beleid vanzelfsprekend evenzeer relevant, 

zowel aspecten van de interne markt en regelgeving als middelen. Bij de Europese 

middelen gaat het met name om het Kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie (nu Horizon 2020), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO, een van de structuurfondsen) en het Europees Investeringsfonds (ook wel 

het Junckerfonds). Deze lopen in 2020 af en in mei en juni jl. publiceerde de 

Europese Commissie nieuwe beleidsvoorstellen voor opvolgers van deze 

onderdelen in het kader van de Europese meerjarenbegroting 2021-2027. In 

algemene zin is de kabinetsinzet Europees en nationaal (en regionaal) beleid op 

elkaar te laten aansluiten. 

Aansluitend op de voorgaande analyse is het eerste uitgangspunt voor de opties 

om vooral de private R&D-investeringen extra te stimuleren; niet alleen via 

publieke investeringen in R&D, maar ook door overheidsbeleid dat hiervoor de 

goede voorwaarden biedt, waaronder beleid gericht op beschikbaarheid van R&D-

personeel, digitalisering en ondernemerschap. Het tweede uitgangspunt is dat de 

opties passen binnen de budgettaire kaders van het regeerakkoord. Daarin zijn 

extra middelen voor onderzoek en innovatie uitgetrokken oplopend tot € 400 

miljoen structureel in 2021. Het Rathenau Instituut laat in het overzicht Totale 
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Investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN) 2016-2022 zien dat 

desondanks de totale Rijksmiddelen voor onderzoek en innovatie bij de huidige 

verwachtingen over economische groei de komende jaren zullen dalen in 

verhouding tot het bbp.37 Deze TWIN-cijfers houden echter geen rekening met 

mogelijke extra uitgaven aan onderzoek en innovatie uit andere intensiveringen in 

het regeerakkoord, zoals die voor Defensie en cybersecurity, zorg, regio’s en 

klimaat. Het derde uitgangspunt is dat de opties elkaar niet uitsluiten, maar 

complementair zijn. Dit betekent dat een combinatie van de opties de grootste 

kans heeft om de ambitie te realiseren.  

 

1. Meer R&D-investeringen van buitenlandse bedrijven aantrekken 

Een eerste beleidslijn is het aantrekken van meer R&D-investeringen van 

buitenlandse bedrijven. Hiertoe kan de strategische acquisitie bij de NFIA 

versterkt worden met als doel om meer gericht R&D-vestigingen van buitenlandse 

bedrijven aan te trekken, ook om het Nederlandse innovatie-ecosysteem te 

versterken. Dit dient plaats te vinden in samenwerking met Innovatie Attachés 

(IA), die tot taak krijgen mogelijk geïnteresseerde bedrijven ter plaatse te 

identificeren. Het ligt in de rede om de NFIA- en IA-netwerk hiertoe te versterken. 

Het is hierbij van belang dat de NFIA en het IA-netwerk ook in den brede aan dit 

aspect meer aandacht besteden. Momenteel wordt bezien welke prestatie-

indicator voor de acquisitie van R&D-investeringen door de NFIA en het IA-

netwerk het beste passend is. 

 

Daarnaast is het R&D-vestigingsklimaat van groot belang voor het aantrekken van 

buitenlandse R&D-investeringen. Dat betreft niet alleen gunstige fiscale 

voorwaarden (zie optie 2), maar vooral ook goede mogelijkheden voor publiek-

private samenwerking en voldoende beschikbaarheid van bèta-technisch 

personeel.38 Het creëren van goede mogelijkheden voor publiek-private 

samenwerking is een kernelement van de topsectorenaanpak. De beschikbaarheid 

van bèta-technisch personeel bevordert het kabinet onder meer via het 

Techniekpact.  

 

2. Schuif ter vergroting van de prikkel voor R&D-uitgaven in Nederland 

Gezien het grote aandeel van grote bedrijven in de private R&D-investeringen, de 

groeiende netto uitstroom van R&D naar het buitenland en de toenemende 

internationale strijd om deze investeringen, is het belangrijk om maatregelen te 

nemen die de met name grotere bedrijven aanzetten tot het verrichten van extra 

R&D in Nederland. Hierbij gaat het om doorgroei van zowel aangetrokken R&D-

vestigingen van buitenlandse bedrijven (optie 1) als die van gevestigde partijen. 

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor R&D (in brede zin) is hierbij essentieel, 

omdat met name grote bedrijven zich goed oriënteren op mogelijke locaties. 

 

Een specifieke optie om de prikkel tot extra private R&D-investeringen te 

versterken (niet alleen bij multinationals, maar ook bij het grotere mkb) is het 

                                                

 
37 Rathenau (2018), Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2016-2022, Den Haag.  
38 Rathenau (2015), R&D goes global, Den Haag.  



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 16 van 18 
 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Innovatie en Kennis 

 
Ons kenmerk 

DGBI-I&K / 18148309 

 

verhogen van het tarief in de tweede schijf van de WBSO (momenteel 14%, 

vanaf €350.000 S&O-kosten). De WBSO is immers aantoonbaar effectief in het 

stimuleren van R&D bij bedrijven.39 Uit internationaal vergelijkend onderzoek van 

de OECD blijkt dat de marginale prikkel van 14% die de WBSO grotere bedrijven 

geeft substantieel lager ligt in vergelijking met de fiscale R&D-instrumenten in 

diverse andere EU-landen, waaronder Frankrijk en Ierland.40 Ter dekking van de 

verhoging van het WBSO-tarief is een mogelijkheid om fiscale 

ondernemerschapsinstrumenten te versoberen waarvan niet kan worden 

aangetoond dat die de keuze voor ondernemerschap dan wel doorgroei van 

bedrijven bevorderen.41 Consequentie van een dergelijke schuif is dat er 

herverdelingseffecten kunnen optreden. 

 

3. Stimuleren van meer R&D in mkb  

Na te streven is verder dat mkb-bedrijven meer R&D gaan verrichten. Dit kan 

door het marginaal tarief voor de WBSO in de eerste schijf (momenteel 32%) te 

verhogen. Nederland bevindt zich nu echter al in de internationale top wat betreft 

de fiscale R&D-stimulering van mkb-bedrijven.42 Daarom zet het kabinet al 

intensiveringen uit het regeerakkoord in op extra impulsen voor R&D bij 

innovatieve mkb-bedrijven door middel van andere instrumenten. Te noemen zijn: 

de intensivering van het Innovatiekrediet en de MIT-regeling en het intensiveren 

van het gebruik van de SBIR. Als variant op de SBIR is het Innovatiepartnerschap 

als innovatiegerichte aanbestedingsprocedure een interessante optie om verder te 

verkennen.  

 

Onder meer via StartupDelta zet het kabinet in op het vergroten van de aanwas 

(en doorgroei) van nieuwe (technologisch) innovatieve bedrijven.43 Ook kan het 

kabinet bestaande mkb-bedrijven stimuleren de eerste stap te zetten naar het 

verrichten van R&D. Het MKB-actieplan zet in op het verbreden van de groep 

innovatieve bedrijven. Dit levert naar verwachting een bijdrage aan groei van de 

groep bedrijven die zelf R&D verricht.  

 

4. Bevorderen van doorgroei van innovatief mkb naar grote R&D-intensieve 

bedrijven 

Indien meer innovatieve mkb-bedrijven doorgroeien naar grote R&D-intensieve 

bedrijven, levert dit een positieve bijdrage aan de private R&D-uitgaven. Hiervoor 

is een gunstig innovatieklimaat en ondernemerschapsbeleid dat doorgroei 

bevordert van groot belang, waaronder ruimte voor bedrijven die nieuwe markten 

creëren met opkomende technologieën en innovaties op het terrein van 

maatschappelijke uitdagingen. Ook is het belangrijk dat succesvolle Nederlandse 

                                                

 
39 Uit de WBSO-evaluatie van 2012 blijkt een bang-for-the-buck van gemiddeld 1,8.  
40 OECD (2018), OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017, 

Parijs. Hierbij past de kanttekening dat de OECD hierbij geen aanvullende fiscale instrumenten zoals patentboxes 

heeft meegenomen. 
41 SEO Economisch Onderzoek (2017), Evaluatie fiscale ondernemersregelingen, SEO-rapport nr. 2017-17, 

Amsterdam. 
42 OECD (2018), OECD review of national R&D tax incentives and estimates of R&D tax subsidy rates, 2017, 

Parijs. 
43 Kamerstuk 32 637, nr. 312. 
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innovaties schaalgrootte bereiken op de wereldmarkt. Daartoe kan Nederland 

samen met andere Europese landen inzetten op verlaging van handelsbarrières, 

binnen en buiten de EU. 

 

De inzet op sleuteltechnologieën en maatschappelijke uitdagingen in het 

vernieuwde topsectorenbeleid biedt mogelijkheden om de hier voor ogen genomen 

doorgroei van innovatieve mkb-bedrijven te bevorderen. Nederlandse kennis 

behoort op een groot aantal sleuteltechnologieën tot de wereldtop (zie box 2). De 

economische kansen van maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën 

staan centraal in de vernieuwing van de topsectorenaanpak. Hiervoor wordt een 

missiegedreven aanpak gevolgd. Daarbij wordt ook aangesloten bij Europese en 

regionale initiatieven, waar maatschappelijke uitdagingen al een belangrijke plaats 

hebben. 

 

Box 2: positie van Nederland op sleuteltechnologieën  

Ten behoeve van de sterkere inzet op maatschappelijke uitdagingen en 

sleuteltechnologieën heeft EZK vorig jaar enkele bijeenkomsten georganiseerd 

met experts om te komen tot een nadere duiding van de kansen die 

sleuteltechnologieën bieden.44 Deze expertgroep heeft in samenwerking met NWO 

en TNO een lijst van 50 sleuteltechnologieën (in 8 clusters) gedefinieerd waarin 

Nederland wetenschappelijk al sterk is en waar genoeg wetenschappelijke 

vooruitgang en economische kansen voor de komende jaren te verwachten zijn. 

Op basis van deze kwalitatieve analyse heeft EZK aan Elsevier Research gevraagd 

om vervolgens een kwantitatieve analyse van deze sleuteltechnologieën uit te 

voeren op basis van de impact van wetenschappelijke publicaties. 

  

De belangrijkste uitkomsten van deze kwantitatieve analyse zijn45: 

 Het Nederlandse onderzoek op het gebied van de sleuteltechnologieën is van 

zeer hoge kwaliteit. Hoewel het aandeel van Nederland in de wereldwijde 

wetenschappelijke publicatie-productie bescheiden is, ligt de impactscore op 

bijna alle sleuteltechnologieën ver boven het wereldgemiddelde en is het 

aandeel in de top 1% (de meest geciteerde output) uitzonderlijk hoog. Binnen 

de EU-28 behoort het Nederlands onderzoek binnen 41 van de 49 

sleuteltechnologieën tot de top-3 in de EU-28.46 

 Nederlandse onderzoekers op het gebied van sleuteltechnologieën werken 

relatief vaak succesvol samen in internationaal verband en met bedrijven. In 

lijn met de doelen van o.a. de topsectorenaanpak is het Nederlandse 

onderzoek in vrijwel alle sleuteltechnologieën steeds vaker het resultaat van 

samenwerking tussen onderzoekers bij kennisinstellingen en bedrijven.  

                                                

 
44 Dit volgde op een analyse van TNO waarin maatschappelijke vernieuwingsopgaven zijn uitgewerkt naar 40 

innovatie-opgaven. Zie https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-

beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/. 
45 Elsevier Research Intelligence (2018), Quantitative analysis of Dutch research and innovation in Key 

Technologies; https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-

research-and-innovation-in-key-technologies. 
46 Voor één sleuteltechnologie waren onvoldoende publicaties beschikbaar, waardoor deze technologie is 

samengevoegd met een andere technologie. 

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/strategische-analyses-beleid/expertisegroepen/strategy-policy/portfolioanalyse-kansrijke-innovatieopgaven-voor-nederland/
https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-research-and-innovation-in-key-technologies
https://www.government.nl/documents/reports/2018/06/01/quantitative-analysis-of-dutch-research-and-innovation-in-key-technologies
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 Nederlands onderzoek aan sleuteltechnologieën is evenwichtig verspreid over 

opkomende en gevestigde sleuteltechnologieën en wordt wereldwijd steeds 

meer aangehaald in publicaties en patenten. Nederlandse multinationals zijn 

daarbij een van de grootste gebruikers. 

 

Een speciale rol bij het bevorderen van de doorgroei van innovatieve mkb-

bedrijven is er voor financieringsinstrumenten, onder andere Invest NL. Invest NL 

kan een belangrijke rol vervullen bij het oplossen van financieringsknelpunten bij 

het benutten van economische kansen rond maatschappelijke uitdagingen en 

sleuteltechnologieën. 

 

5.  Stimuleren van private R&D door meer publieke inleg in thematische PPS  

Een goed klimaat voor publiek-private samenwerking (PPS) is een van de factoren 

die bepaalt waar bedrijven R&D verrichten en in welke mate kennis gedeeld en 

benut wordt voor innovaties met commerciële en maatschappelijke baten. In de 

brief ‘Naar een Missiegedreven Innovatiebeleid met Impact’ richt het kabinet de 

topsectorenaanpak sterker op economische kansen van maatschappelijke thema’s 

en sleuteltechnologieën. Daarop zet het kabinet een groot deel van de extra 

middelen in het regeerakkoord voor toegepast onderzoek in, maar hiervoor 

kunnen ook andere intensiveringen in het regeerakkoord worden benut, op 

thema’s als energie en duurzaamheid, zorg, cybersecurity en voedsel. Ook de EU 

en decentrale overheden investeren in onderzoek en innovatie op dergelijke 

thema’s en sleuteltechnologieën. Het kabinet kan deze thematische samenloop 

benutten door bij de inzet van EZK-middelen voor onderzoek en innovatie extra 

nadruk te leggen op het aantrekken van co-financiering vanuit Europese middelen 

voor R&D en innovatie. Tezamen met de PPS-toeslag kan een gerichte inzet van 

publieke middelen een grote aantrekkingskracht uitoefenen op private R&D-

investeringen, ook van buitenlandse bedrijven. Bedrijven legden bij een PPS-

toeslag van 25% al 49% van de PPS-middelen in, hetgeen bij een hoger 

toeslagpercentage (in 2018 is het percentage verhoogd naar 30%) kan stijgen.  
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Inleiding 

Dit rapport is opgesteld in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK) en behelst een objectieve, bibliometrische analyse van de algehele 

onderzoeksbasis in Nederland, bestaande uit alle wetenschappelijke publicaties op alle 

vakgebieden, en van vijftig sleuteltechnologieën. De Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-

natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) hebben belangrijke inzichten en adviezen geleverd 

over de trefwoorden die worden gebruikt om vóór en tijdens de analyse te komen tot een definitie 

van de sleuteltechnologieën. 

In 2011 heeft het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (toen Economische 

Zaken) onder het kabinet Rutte I het topsectorenbeleid ontwikkeld ter versterking van de 

internationale positie van Nederland als kenniseconomie, ter vergroting van de Nederlandse 

inspanningen op het gebied van R&D als percentage van het BBP, en ter stimulering van consortia 

voor kennis en innovatie. De topsectoren worden gekenmerkt door hun kennisintensiteit, de 

sterke oriëntatie op export, het belang van sectorspecifieke wet- en regelgeving en door hun 

potentieel om bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Deze sectoren 

bieden dan ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. 

De minister van Economische Zaken en Klimaat sprak in 2017 de verwachting uit dat oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen centraler komen te staan in het topsectorenbeleid. Deze 

uitdagingen en het behoud van de sterke concurrentiepositie van Nederland vragen om continue 

innovatie en de ontwikkeling van sleuteltechnologieën, die moeten komen uit: 

1. de gezamenlijke innovatiekracht van kennisinstellingen en bedrijven, en 

2. een effectieve verbinding van deze kracht aan de beleidsinzet van de regering. 
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Aanpak 

In juni 2017 stelde de High Level Group voor sleuteltechnologieën een lijst op van vijftig 

sleuteltechnologieën waarin Nederland wetenschappelijk sterk is en waarin de komende jaren 

genoeg wetenschappelijke vooruitgang en economische kansen te verwachten zijn. 

Bij het evalueren van de vijftig relevante sleuteltechnologieën, hierna ST's1 genoemd, bestond de 

eerste stap erin om deze nader te definiëren. Om relevante begrippen (d.w.z. trefwoorden en 

trefzinnen) te identificeren zodatvoor elke ST een publicatieset kon worden bepaald, leverde 

NWO  namens het ministerie en in samenwerking met TNO  lijsten van trefwoorden, aangevuld 

met door Elsevier geïdentificeerde kernbegrippen met betrekking tot elk van de vijftig relevante 

ST's. Het definiëringsproces werd opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase werden door 

experts van NWO en TNO zeer relevante technologie-trefwoorden geleverd. Deze trefwoorden 

werden vervolgens gefilterd om begrippen uit te sluiten die als te algemeen konden worden 

beschouwd. Daarna werden de resterende kandidaat-trefwoorden gekoppeld aan wetenschap- 

en technologiespecifieke thesaurusbegrippen. In de tweede fase werden de kandidaat-

trefwoorden en begrippen door de ST-specifieke deskundigengroepen gevalideerd. Met deze 

aanpak konden 49 van de oorspronkelijke ST's worden gedefinieerd. De ST 'Quantumsensoren en 

-metrologie' kon niet worden gedefinieerd doordat de experts geen overeenstemming konden 

bereiken over de trefwoorden die dit gebied het best beschrijven. 

Om meer inzicht te krijgen in de accuraatheid van de trefwoorden en begrippen werden de ST's 

geëvalueerd door TNO en NWO, samen met Elsevier, door de auteursgegevens met betrekking 

tot de kernbegrippen te beoordelen. Dit resulteerde in de opstelling van een definitieve reeks 

trefwoorden en kernbegrippen die door Elsevier werden gebruikt ter ontsluiting van 

publicatiesets die de basis vormden voor de kwantitatieve analyse. 

Gezien de hoge mate van interdisciplinariteit die inherent is aan de ontwikkeling van de ST's, is 

het vrijwel onmogelijk om a priori een volledige reeks trefwoorden per technologie te bepalen. 

Zodoende was er tijdens het proces van het identificeren van trefwoorden en kernbegrippen 

sprake van een aantal terugkerende uitdagingen. Eén daarvan was de gebrekkige definitie van 

een aantal ST's; zo was er dusdanig veel overlap tussen trefwoorden en kernbegrippen voor 

Biokatalyse enerzijds en bepaalde levenswetenschappen anderzijds dat een strikte afbakening 

lastig bleek. Een andere uitdaging bestond erin dat de reikwijdte van een ST varieerde doordat 

het onderzoek van een ST in sommige gevallen bepaalde toepassingsaspecten omvat, d.w.z. dat 

het onderscheid tussen innoveren 'in' en innoveren 'met' niet altijd kon worden gemaakt. 

Uiteindelijk kunnen ontwikkelingen in de ene ST leiden tot doorbraken in een andere ST. Zo vereist 

bijvoorbeeld de productie van energie-efficiëntere en betere halfgeleiders innovaties in het 

productieproces; hierbij komen veel verschillende technologieën kijken, zoals fotongeneratie-

technologie en nanofabricage. 

                                                      

1 Een volledige lijst van alle sleuteltechnologieën (ST's) is opgenomen in de bijlage, inclusief een indeling van de ST's in 

acht hoofdcategorieën 
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1. Nederlands onderzoek in een internationale context  

Nederlandse onderzoeksoutput houdt gelijke tred met groeiende Europese en mondiale 

output 

Nederland is een vooraanstaand onderzoeksland met een nauwe samenhang tussen 

onderzoeksactiviteiten en output enerzijds en de economische ontwikkeling anderzijds. Gezien 

het feit dat de Nederlandse bevolking slechts goed is voor 0,2% van de totale wereldbevolking, 

scoort het ver boven gemiddeld als onderzoeksland door maar liefst 2,1% van alle 

wetenschappelijke publicaties te produceren, met 38.400 publicaties alleen al in 2007. In 2016 

bedroeg het Nederlandse aandeel van de mondiale onderzoeksoutput opnieuw 2,1% (52.815 

publicaties), waaruit blijkt dat de groei van de publicatie-output gelijke tred heeft gehouden met 

die van de Europese en mondiale output. 

Publicatie-impact duidelijk boven mondiaal en Europees gemiddelde 

Om de impact van het in een land verrichte onderzoek te meten, is het niet voldoende om 

simpelweg te tellen hoe vaak de publicaties uit dat land zijn geciteerd. Een betere en algemeen 

aanvaarde methode gaat uit van de 'field-weighted citation impact' (FWCI), waarbij het aantal 

keren dat een artikel wordt geciteerd wordt genormaliseerd ten opzichte van het verwachte 

aantal citaties voor artikelen op hetzelfde vakgebied, van hetzelfde documenttype (artikel, review 

of conference paper) en publicatiejaar.2 Als we kijken naar de Nederlandse citatie-impact, is deze 

toegenomen van 1,70 in 2007 tot 1,80 in 2016, terwijl het gemiddelde voor deze hele periode 

1,77 bedroeg. Dit betekent dat de citatie-impact van Nederlandse publicaties is toegenomen van 

70% boven het wereldgemiddelde naar 80% boven het wereldgemiddelde. Bovendien is de 

Nederlandse FWCI voor elk jaar in deze periode veel hoger dan het totale EU 28-gemiddelde. 

                                                      

2 De indicator wordt altijd gedefinieerd ten opzichte van de wereldwijde referentiewaarde van 1.0. Waarden boven 1.00 

betekenen dus dat de publicaties uit een bepaald land een bovengemiddelde impact hebben, terwijl waarden onder 1.00 

een lager dan gemiddelde impact aangeven 
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Figuur 1  Totale FWCI en aandeel van alle 28 EU-lidstaten in de totale EU-28-output voor de periode 2007-2016. 

Bron: Scopus and ScienceDirect. 

Nederlands onderzoek is sterker gericht op excellentie dan op publicatiegroei  

De verdeling van citaties over artikelen is bijna per definitie uitgesproken scheef: een klein deel 

van alle gepubliceerde artikelen ontvangt het merendeel van de citaties, terwijl een groter deel 

een klein aantal citaties krijgt en een significant deel van alle artikelen niet één keer wordt 

geciteerd. Eén manier om onderzoek te evalueren is te kijken naar het relatief kleine aantal vaakst 

geciteerde artikelen. Het aandeel van Nederland in de mondiale 1% meest geciteerde artikelen is 

toegenomen van 5,1% in de periode 2007-2011 naar 5,6% in de periode 2012-2016. Terwijl 

het aantal Nederlandse publicaties in deze wereldwijde top 1% in de eerste referentieperiode iets 

meer dan 4.500 bedroeg, nam dit in de tweede periode toe tot ruim 5.900. Het aandeel van 

Nederland in de 10% meest geciteerde output nam niet zo duidelijk toe als in de top 1%, maar 

lag in beide referentieperioden constant rond de 4,0%. Nederland was gedurende beide perioden 

goed voor 10,1% van de 10% meest geciteerde artikelen in de EU-28. 

Terwijl het Nederlandse onderzoek in de top 1% van geciteerde publicaties in de meest recente 

periode een groter aandeel van zowel het wereldwijde als Europese onderzoek uitmaakt dan in de 

voorafgaande periode, zien we geen evenredige toename van het Nederlandse aandeel in de top 

10% geciteerde publicaties. Dit is niet per se een probleem en duidt erop dat Nederland zijn 

status behoudt met betrekking tot excellent onderzoek, met een accent op zeer excellent 

onderzoek. 
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2. Nederland en referentielanden per sleuteltechnologie  

De ST's worden niet gekenmerkt door discrete clusters van publicaties, maar eerder door een 

hoge mate van overeenstemming vanwege publicaties die onder één of meer ST's vallen. Zo mag 

bijvoorbeeld worden verwacht dat van de zes ST's in de categorie nanotechnologie 

(bionanotechnologie, micro- en nanofluids, nanofabricage, nanomaterialen, nanoscale devices, 

halfgeleiders) bijvoorbeeld de ST's nanomaterialen, nanofabricage en nanoscale devices een 

groot aantal publicaties delen en dus overlap vertonen. In de gebruikte methodologieën en in de 

toepassingsgebieden van de verschillende ST's is waarschijnlijk eveneens sprake van overlap. 

Ook de soms grote reikwijdte van ST's  waarvan hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie 

het duidelijkste voorbeeld is  staat garant voor de nodige overlapping. 

De onderlinge overlap en gelijkenis van ST's kan worden weergegeven in de vorm van een 

netwerkkaart, waarin het relatieve publicatievolume in elke ST en de onderlinge verbanden tussen 

de ST's worden afgebeeld. Figuur 2 bevat een dergelijk overzicht. Elke ST is geclusterd en 

gekleurd naargelang de onderlinge overeenkomst op basis van gedeelde publicaties. 

 

 

Figuur 2. Onderlinge overeenkomst van sleuteltechnologieën, op basis van gedeelde publicaties, voor mondiale 

output in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. NB: Grensvlakken met zeer lage aantallen 

gedeelde publicaties zijn weggelaten om de leesbaarheid te verbeteren. Zie de bijlage voor de volledige benamingen 

van alle ST's. 

Elke lijn in de figuur geeft de overlap tussen de verbonden ST's weer. Hoe dikker de lijn, des te 

meer overlap. De linkerkant van de kaart omvat voornamelijk computerwetenschappen-

georiënteerde ST's (donkergroen), waaronder robotica, encryptie en big data. Quantum 
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computing en quantumcommunicatie zijn eveneens ingedeeld bij dit cluster en vormen een 

belangrijke brug tussen het meer materiaalwetenschappen-georiënteerde cluster (paars), dat 

onder meer structuurmaterialen, slimme materialen en nanomaterialen omvat. 

Levenswetenschappen-georiënteerde ST's (lichtblauw) zijn in hoge mate geclusterd aan de 

rechterkant van de kaart, maar vertonen sterke verbindingen met zowel het genomica-

georiënteerde cluster (lichtgroen, rechtsboven) en de analytische wetenschappen 3  (rood; 

midden). 

Relatieve activiteit per ST in Nederland meer in lijn met EU - dan met mondiale 

onderzoekstrends 

De Relatieve Activiteit Index (RAI) is een maatstaf die het relatieve aandeel van het onderzoek dat 

op een bepaald vakgebied in een land is gepubliceerd, vergelijkt met het relatieve aandeel van het 

onderzoek dat op hetzelfde vakgebied wereldwijd is gepubliceerd. Zo produceerde Nederland 

tussen 2007 en 2016 8.102 publicaties op het gebied van de optomechatronica. Dit aantal is 

goed voor 1,7% van het totale aantal publicaties in Nederland tijdens deze periode. Op EU-28-

niveau waren publicaties op het gebied van optomechatronica goed voor 1,4% van alle 

publicaties in de EU-28. Uitgaande van de EU-28 als referentie,  bedraagt de Nederlandse RAI 

dan 1,7%/1,4% oftewel 1,21. Met andere woorden: het relatieve aandeel van het Nederlandse 

onderzoek in optomechatronica is 21% groter ten opzichte van het totale Nederlandse 

onderzoek dan ten opzichte van alle onderzoek in de EU-28. 

Al met al sluiten de Nederlandse onderzoekstrends nauw aan bij die op EU-niveau. De 

Nederlandse relatieve aandelen voor elke ST liggen vrijwel altijd dichter bij die van de EU-28 dan 

bij de wereldwijde relatieve aandelen. Dit ligt ook voor de hand, aangezien de Europese 

Commissie voor Nederlandse onderzoekers een belangrijke financieringsbron voor internationale 

samenwerking is. Dat neemt niet weg dat Nederlands onderzoek een relatief grote specialisatie 

vertoont, ook in vergelijking met de gemiddelden voor EU-28. 

Uit Nederlands perspectief zijn er een aantal duidelijk onderscheiden groepen van relatieve 

aandelen voor elke ST, ten opzichte van zowel het mondiale als het EU-28-aandeel. In de 

levenswetenschappen overtreffen de relatieve aandelen van 

genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics, gene editing & engineering, 

stamceltechnologie en biofabricage heel duidelijk de gemiddelden voor zowel de hele wereld als 

voor de EU-28. Andere ST's en categorieën waarin Nederlands onderzoek hogere relatieve 

aandelen heeft, zijn: 

- Chemische technologieën: microreactoren  25% meer dan het wereldwijde relatieve aandeel 

                                                      

3 Hoogfrequentie- en mixed-signal-technologie (HFMSTech) is duidelijk het grootst (zie figuur 2), wat niet per se 

verwacht werd op grond van lopend elektrotechnisch onderzoek. Bij nadere beschouwing van de publicatieresultaten 

bleek HFMSTech voor een aanzienlijk deel te bestaan uit onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van medische 

beeldvorming en diagnostiek, zoals NMR, PET en CT. Een diepgaand onderzoek naar een bepaalde ST zou een gerichter 

resultaat van de R&D in die ST opleveren. Dit valt echter buiten het bestek van onderhavig onderzoek.    
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- Engineering & fabricagetechnologieën: optomechatronica  38% meer dan het mondiale 

relatieve aandeel; en beeldvormingstechnologieën  35% meer dan het mondiale relatieve 

aandeel. 

De specialisatietrends in alle groepscategorieën en ST's werpen een belangrijke vraag op: leidt 

de specialisatie ook tot een hogere kwaliteit? In figuur 3 worden voor alle ST's de wereldwijde 

RAI- en FWCI-waarden weergegeven. Terwijl  de relatieve aandelen van een groot aantal ST's de 

wereldwijde gemiddelden ver overtreffen, is er geen trend die suggereert dat de FWCI-waarden 

toenemen als ook de specialisatie toeneemt. Zo heeft bijvoorbeeld encryptie-onderzoek in 

Nederland een veel kleiner relatief aandeel dan 

genomica/proteomica/metabolomica/glycomics/X-omics (0,74 vs. 1,57), terwijl de FWCI voor dit 

onderzoek veel hoger is (2,09 vs. 1,61). 

Ongeacht de RAI is er een sterke trend naar zeer excellent onderzoek (top 1%) en excellent 

onderzoek (top 10%) bij vrijwel alle ST-publicaties in alle groepscategorieën in Nederland. Over 

het algemeen is de kans groter Nederlands onderzoek aan te treffen in de top 1% dan in de top 

10% van geciteerde publicaties. 

Binnen de EU-

in de top 1% en top 10% van de totale output 

Het is van belang voor elke ST de plaats van Nederland in de rangorde en de impact van Nederland 

te evalueren in vergelijking met alle nationale entiteiten in de EU-28. Ondanks het beperkte 

an FWCI is Nederland 

voor dertien ST's het hooggeplaatste land in de ranglijst van de EU-28. Nederland is het op één 

na hooggeplaatste land voor zestien van de ST's, en de nummer drie voor twaalf ST's. Er zijn 

slechts acht  ST's waarvoor Nederland niet tot de top drie behoort. Kortom, Nederland produceert 

in bijna alle ST's  onderzoek van hoge kwaliteit. 

Internationale samenwerking in de lift voor vrijwel alle ST's  

Per saldo is het aandeel van al het Nederlandse onderzoek dat resulteert uit internationale 

samenwerking met 14 procentpunt (pp) toegenomen, van 47% in 2007 tot 61% in 2016. Een 

soortgelijk patroon zien we bij de ST's; voor vrijwel alle ST's is het aandeel publicaties dat 

resulteert uit internationale samenwerking tussen 2007 en 2016 toegenomen. 

De grootste toename deed zich voor in de ST sensoren en actuatoren, waarin het in 2007 bij 37% 

van de publicaties (59 van de 168) om internationale samenwerking ging, terwijl dit aandeel in 

2016 was gestegen tot 62% (145 van 234). Andere ST's met grote positieve veranderingen qua 

internationale samenwerking tijdens deze periode waren onder meer: robotica (+22 pp), 

microreactoren (+21 pp) en elektrificatie/waterstoftechnologie/power-to-gas (+21 pp). 

Algemeen gesproken is er in Nederland een sterke positieve correlatie tussen de toename van het 

aandeel internationale samenwerking en de toename van de totale FWCI. Binnen de ST's was de 

grootste positieve correlatie te vinden in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, gevolgd 

door beeldvormingstechnologieën en analytische technologieën. Slechts enkele ST's lieten een 

negatieve correlatie tussen internationale samenwerking en FWCI zien, wat een reden zou kunnen 

zijn om deze samenwerkingsverbanden nader te onderzoeken. 
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Figuur 3. Wereldwijde Relatieve Activiteit Index (WLD RAI) en FWCI van Nederlandse output per sleuteltechnologie, 

voor de periode 2007-2016. Bron: Scopus and ScienceDirect. 
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Sectoroverschrijdende samenwerking overtreft mondiaal gemiddelde met een factor dri e, 

met hoge impact 

Sectoroverschrijdende samenwerking wordt vaak gezien als de belangrijkste bron van 

kennisoverdracht in de onderzoekswereld, waarbij de combinatie van innovatie, expertise en 

werkwijzen nieuwe kansen oplevert en de efficiëntie vergroot om wetenschap en technologie 

verder vooruit te helpen. 

Nederland kent een hoge graad van sectoroverschrijdende samenwerking: 7,5% van de totale 

output in de periode 2007-2016 is het resultaat van samenwerking tussen academische 

instellingen en het bedrijfsleven, en 2,2% van samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. 

Gezien het feit dat het wereldwijd gemiddelde voor samenwerking universiteiten/bedrijfsleven 

1,7% bedraagt, is duidelijk dat Nederland de sectoroverschrijdende samenwerking heeft 

omarmd. Hoewel Nederland geen extreem grote nationale onderzoeksinstituten heeft zoals het 

CSIC in Spanje of het CNRS in Frankrijk, heeft het wel een bloeiende bedrijfs-R&D-sector, met 

een research footprint die de afgelopen tien jaar als gevolg van verhoogde uitgaven geleidelijk is 

gegroeid. 

Binnen de ST's eisen de publicaties in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het 

grootste aandeel op in het Nederlandse onderzoek als geheel. Als we ons binnen het Nederlands 

onderzoek beperken tot samenwerkingsverbanden tussen universiteiten en bedrijfsleven,  komt 

het grootste aandeel echter voor rekening van de ST nanofabricage en halfgeleiders;  19% van 

het onderzoek in deze ST vindt binnen dit soort samenwerkingen plaats. Bij maar liefst 36 ST's 

was het aandeel van het onderzoek binnen deze samenwerkingsverbanden groter dan 10%, en 

voor slechts twee ST's was het aandeel lager dan het algemeen Nederlands gemiddelde van 

7,5%. De impact van sectoroverschrijdende samenwerking is zodanig veel hoger dan het 

algemeen gemiddelde dat de FCWI-waarden in vrijwel alle ST's hoger zijn  in sommige gevallen 

zelfs twee of drie keer  dan de gemiddelde waarden. Zo gaat het bij 10% van de publicaties op 

het gebied van gene editing & precise genetic engineering om samenwerkingen tussen 

universiteiten en bedrijfsleven, en is de bijbehorende FCWI van 4,31 veel hoger dan het 

gemiddelde van 1,56. 

3. Nederlandse onderzoeksinstellingen  

Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben uiteenlopende onderzoeksportefeuilles. De meest 

diverse van deze onderzoeksinstellingen zijn per saldo niet per definitie de meest productieve. 

Gezien de focus op ST's nemen de technische universiteiten waarschijnlijk de bovenste plaatsen 

in als het gaat om de publicatie-output in sleuteltechnologieën. 

Nederlandse universiteiten actief in alle ST's 

Op basis van publicatie-aantallen is de TU Delft voor 17 ST's de hoogst scorende 

onderzoeksinstelling. Ook de TU Eindhoven is een sterk onderzoeksinstituut en staat voor zeven 

ST's bovenaan. Daarnaast staan ook openbare en niet-gouvernementele onderzoeksinstellingen 

op de ranglijsten  CWI, FOM (nu onderdeel van NWO), M2i en IHE Delft produceren allemaal veel 

publicaties in hun desbetreffende ST's. M2i en IHE Delft staan op de derde plaats in publicaties 

op de gebieden structuurmaterialen en scheidingstechnologieën, ST's waarin de TU Delft op 
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nummer één staat. Zoals te verwachten publiceren bedrijfsonderzoeksinstellingen op een 

kleinere schaal en zijn zij in enkele ST's vertegenwoordigd. 

In het Nederlandse universiteitssysteem lijkt het algemene patroon te zijn dat de meer technische 

universiteiten zich sterker richten op niche-ST's, gezien het lage gemiddelde aantal publicaties 

per instituut in de ST en het grote verschil in volume tussen de output van topinstellingen en die 

van andere instellingen. 

Voor een gedetailleerdere weergave van de specifieke onderzoeksinstituten die zich bezighouden 

met ST-onderzoek, bevat tabel 2 een overzicht van geselecteerde ST's en de vijf meest 

prominente Nederlandse onderzoeksinstellingen, gerangschikt naar het aantal publicaties tussen 

2007 en 2106, met daarnaast een vergelijking met de topinstelling van een aantal 

referentielanden. 

Tabel 1. Output en FWCI van de top 5 Nederlandse onderzoeksinstellingen, vergeleken met topinstellingen in 

referentielanden, voor geselecteerde sleuteltechnologieën in de periode 2007-2016. Bron: Scopus and 

ScienceDirect 

Groeps-
categorie 

Aanduiding 
technologie 

Top 5 NL instellingen Public
aties 

FWCI Topinstellingen in 
referentielanden 

Public
aties 

FWCI 

Engineering 
& fabricage-
technologieë

n 

ImagTech 
Universiteit Utrecht 

3313 2.01 (USA) Harvard University 16951 2.11 

 Erasmus Universiteit 3082 2.23 (FRA) CNRS 11654 1.56 

 Universiteit van Amsterdam 2949 2.04 (DEU) University of Heidelberg 4287 1.79 

 Philips HealthTech 2611 1.71 
(GBR) University College 
London 

7027 2.07 

 Radboud Universiteit 2542 2.24 (KOR) Seoul National University 4965 1.38 

Nano-
technologieë

n 

NanoManuf ASML Netherlands BV 411 3.39 
(USA) Massachusetts Institute 
of Technology 

614 2.05 

NanoManuf Universiteit Twente 291 1.27 (FRA) CNRS 1901 1.27 

NanoManuf
Technische 

Technische Universiteit Delft 254 1.56 
(DEU) Karlsruhe Institute of 
Technology KIT 

484 1.70 

NanoManuf 
Technische Universiteit 
Eindhoven 

247 1.24 (GBR) University of Cambridge 407 1.36 

NanoManuf Philips HealthTech 106 2.77 
(KOR) Korea Advanced Institute 
of Science and Technology 

529 1.44 

Digitale 
technologieë

n 

BigData Universiteit van Amsterdam 1352 1.61 (USA) Harvard University 4223 1.70 

 Universiteit Utrecht 936 1.57 (FRA) CNRS 5384 1.20 

 
Technische Universiteit Delft 877 1.42 

(DEU) Technische Universitat 
Munchen 

1303 1.90 

 
Technische Universiteit 
Eindhoven 

864 2.45 
(GBR) University College 
London 

2233 1.78 

 Radboud Universiteit 837 1.60 (KOR) Seoul National University 1498 1.12 

 

Over de hele linie doen Nederlandse onderzoeksinstellingen het goed in vergelijking met de 

topinstellingen in referentielanden. De outputvolumes zijn vaak lager, maar de FWCI-waarden zijn 

vaak het hoogst, zelfs vergeleken met instellingen uit de Verenigde Staten. Hoewel bijvoorbeeld 

Eindhoven op het gebied van Big Data minder publicaties heeft dan alle topinstellingen in 

referentielanden, scoort het veel hogere FWCI-waarden. Hetzelfde patroon is zichtbaar bij 

beeldvormingstechnologieën, waarbij de Erasmus Universiteit minder dan een vijfde van het 

aantal publicaties van Harvard University heeft, maar met die output wel een aanzienlijk hogere 

impact realiseert. 

Ondernemingen spelen een grote rol in de Nederlandse onderzoeksoutput, en dit is vooral ook het 

geval voor ST's zoals beeldvormingstechnologieën, waarin Philips HealthTech qua output het op 

drie na grootste onderzoeksinstituut is. In de nanofabricage is ASML Netherlands BV de grootste 
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producent van publicaties in Nederland en Philips Healthcare de op vier na grootste. Philips en 

ASML scoren ook de hoogste FWCI-waarden in de ST nanofabricage van alle instituten in 

Nederland en de referentielanden.  

4. Nederlands onderzoek geciteerd in patenten 

Patentgegevens zijn een graadmeter voor de effectiviteit waarmee onderzoek wordt vertaald in 

concrete toepassingen. Het aantal patentcitaties, oftewel het aantal keren dat publicaties 

worden geciteerd in patenten, wordt beschouwd als een indicatie voor de economische waarde 

van onderzoeksoutput. Een patentfamilie staat voor alle patentaanvragen en toegekende 

patenten voor een bepaalde technologie. In evaluatiestudies wordt in plaats van het aantal 

patentaanvragen (of het aantal toegekende patenten) steeds vaker het aantal patentfamilies 

gebruikt, omdat deze nauwkeuriger de collectieve kennis weergeven die voor een bepaalde 

technologie relevant is. 

Er zijn verschillen zichtbaar tussen patentbureaus, die niet alleen inzicht geven in de nationaliteit 

van de uitvinders en rechtverkrijgenden (uitvinders en rechtverkrijgenden vragen meestal eerst 

patent aan bij hun eigen patentbureau en daarna bij andere patentbureaus 4), maar ook in de 

potentiële markten voor de technologieën. Zo zijn bijvoorbeeld de Verenigde Staten de grootste 

commerciële markt ter wereld, en door patent te verkrijgen via het United States Patent and 

Trademark Office (USPTO) verwacht de aanvrager de meeste waarde uit zijn technologie te halen. 

Nederlands onderzoek is hoogst relevant op mondiale schaal  

In het United States Patent and Trademark Office (USPTO), het European Patent Office (EPO) en 

het World Intellectual Property Office (WIPO) worden Nederlandse publicaties op het gebied van 

hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën die zijn verschenen tussen 2007 en 2016, 

geciteerd door 7.985 patentfamilies wereldwijd. Bij 920 (11,5%) van die patentfamilies was een 

Nederlandse uitvinder betrokken, terwijl bij 1.729 (26,7%) een uitvinder uit een EU-land 

betrokken was. Bij 5.357 (67,1%) families was een uitvinder van buiten de EU-28 betrokken. 

Voor alle ST's zijn de meeste uitvinders die voorkomen in patentfamilies waarin Nederlands 

onderzoek wordt geciteerd, afkomstig uit landen buiten de EU. Dit betekent dat voor Nederlands 

onderzoek (d.w.z. publicaties) in  en technologieën (d.w.z. patenten) voor  elk van de ST's, de 

grootste economische voordelen buiten de EU-28 te verwachten zijn. Van alle ST's wordt 

Nederlands onderzoek in hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën het meest geciteerd in 

patenten wereldwijd, en het meest door Nederlandse uitvinders en rechtverkrijgenden, op korte 

afstand gevolgd door katalyse en analytische technologieën. Interessant genoeg is katalyse de 

ST die het vaakst wordt geciteerd in patentfamilies waarin uitvinders en rechtverkrijgenden zowel 

afkomstig zijn uit de EU-28 als uit andere landen. 

Uit de sterke aanwezigheid van ondernemingen als Philips, en het feit dat in Nederland negentien 

mondiaal opererende chemieconcerns gevestigd zijn, waaronder BASF, AkzoNobel, Dow 

Chemical, SABIC en Royal Dutch Shell, blijkt dat Nederlands onderzoek in deze ST's volop 

                                                      

4 Voor meer informatie over kosten- en dekkingsaspecten in patentaanvragen, zie: 

Harhoff D., F.M.Scherer en K. Vopel (2002), 'Citations, family size, opposition and the value of patent rights',  Research 

Policy, vol. 32/8, pp. 1343-63. 
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gelegenheid heeft tot commercialisering, niet alleen lokaal, maar ook via de wereldwijd actieve 

dochtermaatschappijen van deze concerns. 

Er zijn tal van gerenommeerde buitenlandse academische onderzoeksinstellingen die in hun 

patentdocumenten Nederlands onderzoek citeren. Hiertoe behoren Harvard University, de 

University of California System, CalTech en MIT, en openbare onderzoeksinstituten als CNRS. 

Nederlandse academische onderzoeksinstellingen, waaronder de Universiteit Leiden, de 

Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en de TU's Delft en Eindhoven citeren 

eveneens Nederlands onderzoek, maar in veel geringere mate dan buitenlandse instellingen. 

Het meest relevante punt in dit verband is dat instellingen die Nederlands onderzoek citeren, een 

wereldwijd marktbereik hebben en academische, bedrijfs-, medische en overheidssectoren 

omvatten. De Nederlandse onderzoeksoutput in de ST's wordt frequent gebruikt ter 

ondersteuning van patentaanvragen, wat sterk pleit voor de expertise en kwaliteit van 

Nederlands onderzoek. Een grondige analyse van de licentiëring of commerciële resultaten van 

de patentfamilies die Nederlands onderzoek citeren, valt buiten het bestek van dit rapport. Van 

de in deze paragraaf besproken gegevens spreken echter positieve signalen uit voor wat betreft 

het nut en de waarde van Nederlands onderzoek. 

5. Volwassenheid per sleuteltechnologie  

Cumulatieve groeipatronen van de output van wetenschappelijke publicaties zijn zeer goede 

indicatoren om aan te geven waar radicale ontwikkelingen in wetenschap, technologie en 

innovatie optreden. In de wereld van vandaag wordt steeds meer onderzoek geproduceerd, 

waardoor ook het aantal wetenschappelijke publicaties stijgt. Hierom zal er altijd sprake zijn van 

concurrentie om middelen, in de vorm van financiering van fundamenteel of toegepast onderzoek 

of in de vorm van mensen die dat onderzoek kunnen uitvoeren. Door het analyseren van de 

groeikenmerken kunnen schattingen worden gedaan om snelgroeiende baanbrekende 

technologieën te identificeren 5 . De onderverdeling van elke ST in drie fasen: opkomend, 

verbetering/invoering en volwassenheid, berust op het procentuele aandeel van het geschatte 

maximumaantal publicaties in 2016 en de groeisnelheid. De groeisnelheid kan worden 

beschouwd als een graadmeter voor hoe 'hot' het desbetreffende onderzoeksgebied is, en het 

percentage van het geschatte maximumaantal geeft een indicatie van de duurzaamheid van het 

vakgebied. 

Sleuteltechnologieën variëren qua volwassenheidsniveau 

Van alle sleuteltechnologieën hebben nanoscale devices, microfluids, blockchain en 

nanogeneeskunde de hoogste groeicijfers, zoals weergegeven in figuur 4. Nanogeneeskunde 

heeft ook een van de laagste percentages geschatte maximumwaarden, wat duidt op een 

aanzienlijk groeipotentieel van dit vakgebied. Voor brede sleuteltechnologieën zoals 

                                                      

5 Groeiparameters en schattingen van maximale output worden gegenereerd door logistische functies te fitten op de 

cumulatieve totalen voor elk van de ST's, op basis van outputgegevens voor de jaren 1996-2016. Voor een overzicht 

van onderzoeken die deze methode toepassen, zie Tugrul U. et al. Forecasting emerging technologies: Use of 

bibliometrics and patent analysis, Technological Forecasting and Social Change, 2006. 
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hoogfrequentie- en mixed-signal-technologieën, analytische technologieën en katalyse was de 

groei trager en viel het percentage van de geschatte maximumoutput voor 2016 veelal hoger uit. 

Over het algemeen kunnen ST's rechts onderin figuur 4 worden beschouwd als belangrijke 

technologieën in opkomende vakgebieden, terwijl de ST's linksboven volwassen vakgebieden zijn. 

Figuur 4. Groeicijfers en het percentage van het geschatte maximumaantal publicaties, per sleuteltechnologie, op 

basis van het fitten van log-functies op de cumulatieve mondiale publicatie-output tussen 1996 en 2016. De 

aantallen werden geschat voor de jaren tot en met 2036. De grootte van de bol staat voor het geschatte 

maximumaantal publicaties. Bron: Scopus. 
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6. Slotopmerkingen  

Het algemene beeld van de onderzoeksactiviteiten en output in Nederland is positief, zowel op 

het niveau van alle publicaties op alle vakgebieden als op het niveau van de ST's. De analyse van 

publicatiegegevens laat zien dat, voor alle publicatie-output op alle vakgebieden, Nederland ver 

boven zijn stand presteert, met een aandeel van 2,1% in alle publicaties wereldwijd (en een 

bevolkingsaandeel van slechts 0,2%), met een impact van 77% boven het wereldgemiddelde en 

een dienovereenkomstige FWCI van 1,77. 

Het ontwikkelen, definiëren en grondig onderzoeken van de onderzoeksactiviteiten rondom elke 

ST en de bredere categorieën van vakgebieden waaronder ze vallen, is een stap op weg naar het 

identificeren en verfijnen van de onderzoeksagenda waarvan in de nabije toekomst het grootste 

effect op het Nederlandse sociale, economische en onderzoekslandschap kan worden verwacht. 

Met dit doel voor ogen gaat Nederland op het niveau van de ST's in de EU-28 op kop; vrijwel alle 

ST's hebben een grote impact, en in alle ST's is er een zichtbare tendens naar zeer excellent 

onderzoek (top 1%). Tot de ST-themacategorieën waarin Nederlands onderzoek een veel hoger 

relatief aandeel laat zien dan de mondiale aandelen behoren life science-technologieën, 

chemische technologieën en engineering & fabricagetechnologieën. 

Nederlands onderzoek is niet alleen uitgesproken internationaal, waarbij bijna 61% van alle 

publicaties het resultaat is van internationale samenwerking, maar laat ook een hoge graad van 

sectoroverschrijdende samenwerking zien  trends die ook in vrijwel alle ST's kunnen worden 

waargenomen. Daarnaast wordt de economische waarde van Nederlands onderzoek op mondiale 

schaal gerealiseerd, waarbij Nederlands onderzoek in toenemende mate wordt geciteerd door 

uitvinders over de hele wereld. Nederlandse multinationals behoren tot de grootste gebruikers en 

verwerkers van Nederlands onderzoek, en mondiaal gerenommeerde instellingen erkennen in 

toenemende mate de waarde van innovatieve onderzoeksactiviteiten uit Nederland. Dit sluit aan 

op de doelstellingen van beleidsinstrumenten als het topsectorenbeleid, en op de 

internationalisering van publiek-private samenwerkingsvormen. 

Nederlandse onderzoeksexpertise is verspreid over zowel volwassen technologieën als 

veelbelovende nieuwere technologische gebieden. Gezien het betrekkelijk kleine aantal 

onderzoeksinstellingen in Nederland levert de diversiteit van de onderzoeksactiviteiten voordelen 

op in de vorm van output met meer impact. Dat is zelfs zozeer het geval dat Nederlands onderzoek 

in bepaalde ST's een grotere impact heeft dan dat van veel internationaal gerenommeerde 

instellingen, inclusief MIT en Harvard. 
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Bijlage: Definitie van sleuteltechnologieën 

De in dit rapport besproken sleuteltechnologieën zijn het resultaat van de analyse van 

technologieën die van belang zijn voor de Nederlandse economie en/of die actuele en toekomstige 

maatschappelijke uitdagingen kunnen oplossen. Deze analyse is uitgevoerd door een High Level 

Group voor sleuteltechnologieën, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal sectoren, 

kennisinstellingen, ondernemingen en ministeries. 

Op een bijeenkomst van de High Level Group op 11 mei 2017 is de volgende definitie van 

sleuteltechnologieën geformuleerd: 

Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed 

toepassingsgebied of bereik in innovaties en/of sectoren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door 

het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de 

concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. Sleuteltechnologieën maken 

baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. Sleuteltechnologieën zijn 

relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt. 6 

De ST's zijn geclusterd in de volgende acht categorieën: 

1. Geavanceerde materialen  - Advanced Materials )  

2. Fotonica en lichttechnologieën  - Photonics and Light technologies  

3. Quantumtechnologieën  - Quantum technologies   

4. Digitale technologieën  - Digital technologies   

5. Chemische technologieën  - Chemical technologies   

6. Nanotechnologieën  - Nanotechnologies   

7. Life science-technologieën  - Life science technologies   

8. Engineering- en fabricagetechnologieën  - Engineering and Fabrication technologies   

De categorieën en afkortingen voor elke sleuteltechnologie worden weergegeven in tabel A.1. 

  

                                                      

6 MEMO SLEUTELTECHNOLOGIEEN, EZ, NWO, TNO, 28 Juni 2017.  
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Tabel A.1: In figuren en tabellen gebruikte categorieën, sleuteltechnologieën en afkortingen 

Category Technology name 
Abbreviated 
name 

Advanced Materials Bio (related) materials and soft material BioMat 
 Composite and ceramics CompCerms 
 Designer and meta materials DesMetaMat 
 Energy conversion EnrgConv 
 Energy storage materials EnrgStorg 
 Optical/electronic/magnetic materials (incl 2D and graphene) OEMMat 
 Smart/self healing/self-organising materials SmartMat 
 Structural materials StructMat 
 Thin films and coatings ThinFilmCoats 

Chemical technologies (Bio)Process technology including process intensification BioProcTech 
 Analytic technologies AnalytTech 
 Catalysis Catalysis 
 Electrification / Hydrogen technology / power to gas ElecHTech 
 Microreactors MicroReact 
 Separation technology SeprtTech 

Digital technologies Artificial intelligence (incl. machine and deep learning) AI 
 Big data and data analytics BigData 
 Block chain Blockchain 
 Encryption technologies/ digital security Encrypt 

 
High Performance Computing Grid Computing and Cloud 
Technologies/Computing 

HPCC 

Engineering and 
fabrication technologies 

(Opto)mechatronics OpMechat 

 Additive manufacturing/3D printing AddManuf 
 Cyberphysical systems CyberPhySys 
 High frequency and mixed signal technologies HFMSTech 
 Imaging technologies ImagTech 
 Robotics Robotics 
 Sensors and actuators SensActua 

Life sciences technologies Biocatalysis BioCat 
 Biochips and biosensors BioChipSens 
 Biofabrication Biofab 
 Gene editing/precise genetic engineering GeneEditEng 
 Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics GenXomics 
 Industrial biotechnology (white) IndBiot 
 Nanomedicine NanoMed 
 Organ on a chip OrgChip 
 Stem cell technology StemCellTech 
 Synthetic cell technology SynthCellTech 

Nanotechnologies Bionanotechnology Bionano 
 Micro and nanofluidics MicroFluidcs 
 Nanomanufacturing NanoManuf 
 Nanomaterials NanoMat 
 Nanoscale devices NanoDev 
 Semiconductor devices SemiCondD 

Photonics and light 
technologies 

Integrated photonics IntPhoton 

 Photon generation technologies PhoGenTech 
 Photonic detection PhoDet 
 Photovoltaics PV 

Quantum technologies Quantum communication QuComm 
 Quantum computing QuComp 
 Quantum sensors and metrology QuSensMet 
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Vooraf 

“To live in a modern democracy is to be experimented on by policymakers from cradle to 

grave. Education is intended to mould an upstanding future citizen; a prison sentence, re-

shape someone who has gone astray. But without evidence, those setting policy for schools 

and prisons are little better than a doctor relying on leeches and bloodletting. Citizens, as 

much as patients, deserve to know that the treatments they endure do actually work” 

(ontleend aan “In praise of human guinea pigs”, The Economist, December 12th 2015, p. 

18.) 

Dankwoord 

Graag willen we als onderzoekers onze dank uitspreken aan in de eerste plaats de respon-

denten van bedrijven die bij hebben gedragen aan de nul- en eenmeting van het 

beleidsexperiment. Daarnaast zijn wij dank verschuldigd aan de vertegenwoordigers van or-

ganisaties uit vooral de maakindustrie en de creatieve industrie die ons hebben geholpen 

met contacten in het veld. RVO danken we voor het meedenken bij het ontwerp en de uit-

voering van de experimentele Service Design Voucher regeling. Tot slot bedanken we hier 

graag de stuurgroep, de klankbordgroep en de diverse betrokkenen van het Ministerie van 

EZK (als opdrachtgever) voor het meedenken en de gevoerde beraadslagingen.  
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Managementsamenvatting 

Aanleiding en doelstelling 

In 2016 en 2017 is een beleidsexperiment diensteninnovatie in de vorm van zogenaamde 

Service Design Voucher uitgevoerd in een samenwerking tussen het Ministerie van (destijds) 

Economische Zaken, RVO en Dialogic. Aanleiding vormde de kabinetsreactie op de beleids-

doorlichting van het bedrijvenbeleid in 2015 en twee adviezen van de AWTI over 

diensteninnovatie en sociale innovatie. In deze rapportage staat het beleidsexperiment met 

diensteninnovatie centraal. Het ministerie beoogt daarmee twee vliegen in een klap te slaan, 

te weten: bezien in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte beleidsinter-

ventie behoeft en ervaring opdoen met beleidsexperimenten.  

Toetsen instrument via een beleidsexperiment 

Ondernemingen – niet in de laatste plaats in de maakindustrie – bieden in toenemende mate 

‘oplossingen’, ‘ervaringen’ of product-/dienstcombinaties aan waarbij ze hun klanten ‘ont-

zorgen’. Door het toevoegen van dienstenelementen aan hun productaanbod – een proces 

dat wordt omschreven als verdienstelijking (servitisation) – pogen maakbedrijven zich te 

onderscheiden van de concurrentie. De omslag naar dergelijke product-dienstencombinaties 

of (meer) dienstengebaseerde businessmodellen is echter geen sinecure. Vooral MKB-maak-

bedrijven worstelen met deze omslag. Het beleidsexperiment Service Design Voucher 

beoogde daarom om specifiek deze groep te ondersteunen met een dergelijke omslag.1 Om 

te voorkomen dat er grootschalige ondersteuningsprogramma’s worden opgezet die achteraf 

weinig effect hebben, is ervoor gekozen de interventie eerst in het klein (in de vorm van een 

experiment) te toetsen. Het gebruik van een dergelijk beleidsexperiment past in de ruimere 

ontwikkeling naar evidence based policy-making zoals die momenteel bij het ministerie van 

EZK (en ook andere ministeries) plaats heeft.  

Instrument in de vorm van een Service Design Voucher (SDV) 

De interventie in de vorm van een SDV bestond uit een ‘tegoedbon’ waarmee een MKB-

ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kon laten beantwoorden door een ken-

nisinstelling of een adviesbureau. Het ging om een officiële regeling die eind oktober 2016 

in de Staatscourant is gepubliceerd.2 Een MKB-ondernemer uit de maakindustrie ontving 

maximaal €3000 subsidie, uit te geven aan een advies van een kennisinstelling of adviesbu-

reau voor een service design project. Een van de voorwaarden was dat de ondernemer zelf 

ook €1000 investeert. De ondernemer kon de voucher bij RVO aanvragen en voerde deze uit 

samen met een kennisinstelling of adviesbureau uit de creatieve industrie of een andere 

zakelijke dienstverlener. Hiermee zijn kleine projecten uitgevoerd waarbij maakbedrijven 

zich verdiepen in wensen van klanten door inzet van uiteenlopende methoden (deels service 

design methoden) of nadenken hoe zij diensten aanbieden in aanvulling op of sterk verweven 

met hun fysieke product. Bij de publicatie van de regeling is expliciet aangegeven dat het 

om een beleidsexperiment gaat (maximaal 80 vouchers) en dat er bij overtekening loting 

plaats zal vinden. Uiteindelijk zijn 110 aanvragen voor vouchers bij RVO ingediend (maart 

                                                

1 Een tweede interventie met een vergelijkbare doelstelling en vergelijkbare doelgroep, te weten Service 

Design Masterclasses, is tussentijds afgeblazen vanwege onvoldoende belangstelling. Zie bijlage 1. 

2 Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html
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2017) en 60 vouchers zijn door RVO na een toetsing toegekend (mei 2017). In de vijf maan-

den die maximaal beschikbaar waren, zijn uiteindelijk 42 vouchers ook werkelijk verzilverd.  

Meting van gewenste gedragsverandering in een beleidsexperiment  

Een experiment is een van oorsprong wetenschappelijke onderzoeksmethode die men in 

staat stelt om het causale effect van een bepaalde interventie X op een bepaalde uitkomst Y 

in populatie Z vast te stellen. Bij een experiment wordt binnen de gekozen populatie (hier: 

MKB-maakindustrie) een steekproef genomen. Een steekproef uit deze populatie wordt ver-

volgens in twee groepen opgedeeld: een experimentele- en een controlegroep. De 

experimentele groep ontvangt de interventie, in tegenstelling tot de andere groep (de con-

trolegroep). Om met zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald effect kan worden 

toegeschreven aan een interventie dienen kenmerken van de bedrijven waar de interventie 

mogelijk invloed op heeft te worden gemeten. Dit dient zowel vóór (via een 0-meting) en ná 

de interventie (via 1- en eventuele daaropvolgende metingen) plaats te vinden. De metingen 

betreffen zowel bedrijven in de experimentele groep (met voucher) als in de controlegroep.3  

Uiteindelijk hebben 283 bedrijven deelgenomen aan de 0-meting (waarvan er 110 daadwer-

kelijk een aanvraag voor een voucher hebben ingediend), en 88 ondernemingen aan de 1-

meting (waarvan 28 uit de experimentele groep). Om het effect van instrument te kunnen 

meten, dient de gewenste gedragsverandering expliciet gemaakt te worden. Hiervoor is ge-

bruik gemaakt van het Service Innovation Maturity model (SIM-model). Dat model bestaat 

uit zes opeenvolgende stadia, waarbij de hogere stadia overeenkomen met een verder ge-

servitiseerde onderneming of verder doorgedreven verdienstelijking. Het model geeft aan 

dat naarmate een onderneming verder is geservitiseerd dit op steeds meer aspecten in de 

bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten tot uiting komt. Door te meten aan deze opeenvol-

gende stadia van verdienstelijking konden we bepalen hoever de verdienstelijking was 

voortgeschreden op moment van 0-meting en 1-meting. Onderstaand presenteren we de 

belangrijkste lessen en aanbevelingen voor wat betreft respectievelijk bevordering van ver-

dienstelijking in MKB-maakindustrie en het uitvoeren van beleidsexperimenten. 

Lessen en aanbevelingen m.b.t. het bevorderen van verdienstelijking  

Uit analyses met betrekking tot deelname en geboekte resultaten op het vlak van service 

innovation maturity4 volgen de volgende hoofdbevindingen: 

1) Het is aannemelijk dat de service design vouchers hebben bijgedragen aan be-

wustzijn en strategie rondom verdienstelijking bij MKB-maakbedrijven. Dit zijn 

effecten die vooral betrekking hebben op de eerste stadia van het service innovation 

maturity-model. Bij de experimentele groep, die de voucher gehad hebben, is het ‘toe-

voegen van diensten aan producten’ gestegen in de rangorde van innovatietypen die 

prioriteit hebben; dit in tegenstelling tot de controlegroep. Ook als het gaat om gereali-

seerde innovatie is er enkel bij de experimentele groep een duidelijke stijging 

waarneembaar bij bedrijven die daadwerkelijk diensten aan producten toevoegen. 

                                                

3 Het beleidsexperiment is oorspronkelijk opgezet als zogenaamde Randomised Controlled Trail (RCT) 

waarbij via loting wordt bepaald of een bedrijf wel of niet een interventie ondergaat. Hoewel 110 

ondernemingen een voucher hadden aangevraagd, voldeden niet alle aanvragen aan de eisen van het 

instrument. Uiteindelijk konden 60 vouchers worden toegekend en was er geen loting mogelijk. We 

hebben daarom moeten uitwijken naar een zogenaamd quasi-experimenteel experiment en de con-

trolegroep op een andere manier moeten samenstellen. Voor details zie §2.1, §2.4 en bijlage 9.  

4 In deze studie zijn zes opeenvolgende stadia van verdienstelijking van een onderneming onderscheiden 

in het zogenaamde Service Innovation Maturity (SIM) model.  
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Bedrijven met een voucher zijn bovendien op een aantal punten meer gaan doen aan 

formalisatie en samenwerking in het kader van service design. 

 

2) Het onderzochte instrument is vooral geschikt voor de tussengroep van bedrij-

ven die weten dat ze iets met verdienstelijking willen, maar zich daar nog 

nauwelijks in hebben verdiept. Als het gaat om deelname aan het beleid zien we dat 

vooral het kleinbedrijf op de voucher afkomt en dat het bereik waarschijnlijk beperkter 

is dan vooraf gedacht. Aan de ene kant zijn er bedrijven die gebaat zouden zijn bij een 

oriëntatie op verdienstelijking, maar zij herkennen de problematiek niet, zullen dus niet 

indienen, en blijven zo ‘onbewust onbekwaam’. Aan de andere kant zijn er bedrijven die 

al de noodzaak zien om met verdienstelijking aan de slag te gaan: voor hen is de voucher 

een onvoldoende stimulans om iets groters op te pakken. Het onderzochte instrument is 

het meest geschikt voor de tussengroep en voor het kleinbedrijf. Voor een eventueel 

vervolg is het zaak om de voornoemde groepen te kunnen onderscheiden en een duide-

lijke visie te vormen op wie vooral ondersteund moet worden. 

 

3) Er zijn meerdere rationales die beleid voor verdienstelijking legitimeren; even-

tueel vervolgbeleid dient aan te grijpen op de meest concrete knelpunten. De 

algemene rationale die bij de SDV van toepassing was betrof het ondersteunen van ‘ca-

pability development’ op het vlak van verdienstelijking. Voor awareness-beleid kunnen 

we stellen dat bedrijven soms over onvoldoende informatie beschikken om een investe-

ring in verdienstelijking te overwegen (‘informatie asymmetrie’). Indien bedrijven het 

belang wel zien om dit op te pakken, kan het ook spaaklopen bij het zoeken van een 

partner die de juiste kennis heeft om een MKB-maakbedrijf bij de transformaties te be-

geleiden (‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de maakbedrijven het belang 

wel zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig blijven omdat ze twij-

felen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organisatie-aanpassingen 

en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt verdienstelijking stuk op rendabiliteit voor 

de ondernemer (positieve ‘externalities’ naar andere bedrijven worden door die onder-

nemer immers niet meegenomen in de business case). Het ligt voor de hand te focussen 

op de meest urgente knelpunten. Een alternatief is om niet per knelpunt een interventie 

te bedenken, maar om een instrument te ontwikkelen dat ruimte biedt voor steun op het 

specifieke SIM-stadium waarin een bedrijf vastloopt. 

Onderwerp, vorm en doelgroep van de voucher zijn allen relevant en acceptabel, en heeft 

bij een selecte groep van MKB-maakbedrijven een zetje in de goede richting gegeven op het 

pad van verdienstelijking. Echter, een geheel nieuw en eigenstandig instrument met een 

geheel eigen label met alle benodigde communicatie bleek voor beide beleidsexperimenten 

soms een brug te ver. Op basis van de bevindingen van het beleidsexperiment adviseren wij 

daarom de service design vouchers niet voort te zetten in de huidige vorm. Met het oog op 

de toekomst zien we drie manieren om verdienstelijking (en ruimer diensteninnovatie) te 

bevorderen. In een generieke variant kan binnen het bestaande instrumentarium van in-

novatiebeleid nadrukkelijker ruimte worden gemaakt voor verdienstelijking of ruimer 

diensteninnovatie. In een continueringsvariant kan de voucher opnieuw – en met inacht-

neming van de opgedane lessen – worden aangeboden. De idee is dat juist nu een versie 

2.0 kan worden ontwikkeld die beter aansluit en waarbij opnieuw de effecten kunnen worden 

gemeten en beoordeeld. Tenslotte is het mogelijk om in een specifieke ‘integratie’-vari-

ant vouchers voor verdienstelijking onderdeel te laten zijn van lokale, sectorale of 

thematische initiatieven. In de laatste variant is verdienstelijking niet het kernonderwerp 

van een (herkenbaar) instrument, maar onderdeel van een thematiek waar bedrijven pro-

actiever, dus vanuit zichzelf, mee aan de slag gaan. Verdienstelijking is dan bijvoorbeeld een 
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middel (en geen doel op zich) om vorm te geven aan circulair ondernemen, aan slim produ-

ceren of ondernemingsgroei via de switch naar nieuwe verdienmodellen.  

Lessen en aanbevelingen m.b.t. het uitvoeren van beleidsexperimenten  

Het doorlopen van de volledige cyclus van beleidsontwerp, -implementatie, -monitoring en 

–evaluatie levert ook diverse inzichten als het gaat om de vormgeving en toepasbaarheid 

van beleidsexperimenten. We presenteren hier de 8 belangrijkste lessen, waarvan enkele 

specifiek betrekking hebben op experimenten waarbij de doelgroep zich actief dient aan te 

melden5:  

1) De combinatie van een nieuw beleidsexperiment voor een nieuwe doelgroep is 

moeilijk te verenigen met de hoge eisen die een randomised controlled trail 

(RCT) stelt. Veel beleidsexperimenten betreffen een variatie binnen een bestaande in-

terventie, gericht op het optimaliseren van de effectiviteit. Bij de SDV is gebleken dat 

het lastig is om een nieuw soort interventie met een relatief onbekend thema (service 

design) te richten op een groep die daarmee onbekend is. In het vervolg is het verstandig 

om nadrukkelijker rekening te houden met het onderscheid tussen de vraag werkt een 

nieuw soort interventie überhaupt? (explanatory/efficacy trials) en de vraag wanneer 

werkt de interventie het best? (pragmatic/efficiency trials). 

 

2) De eisen die aan een RCT gesteld worden zijn behoorlijk stringent, zeker in 

combinatie met een beperkt beleidsbudget voor een beleidsexperiment Er zijn 

weinig omstandigheden waarin aan alle of de meeste van de eisen van een RCT kan 

worden voldaan. Uiteraard geldt dat in een RCT causaliteit het beste kan worden aange-

toond, maar het gevaar dreigt dat alleen beleidsexperimenten in aanmerking komen die 

zich lenen voor een RCT. Daarmee gaat de methodische eis de inhoudelijk eisen aan een 

beleidsexperiment mogelijk overstemmen. 

 

3) Nieuwe interventies kunnen nog niet bogen op bekendheid en er moet derhalve 

sterk geïnvesteerd worden in bekendheid onder de doelgroep (die bovendien 

nauwkeurig moet worden bepaald) indien gekozen wordt voor de RCT-vorm. 

Om die reden moet goed gekeken worden wanneer de RCT-vorm vereist is en wanneer 

kan worden volstaan met een minder veeleisende opzet van een experiment. De voucher 

heeft aangetoond dat ondanks een zeer uitgebreide communicatiecampagne het moeilijk 

is gebleken om bedrijven een aanvraag te laten doen voor een ‘tegoedbon’ met een 

relatief geringe eigen bijdrage. Op het moment dat de steekproef niet een gemiddelde 

doorsnede is, maar juist de voorhoede of achterhoede, dan is het beleidsexperiment niet 

geschikt als ‘eerste test met opschaalpotentie’.  

 

4) Beleidsexperimenten vergen een aanzienlijke doorlooptijd; die tijd is er wel-

licht niet altijd. Gebleken is dat het uitvoeren van een variatie op een bestaand 

beleidsinstrument (i.e. een voucher) voor een nieuwe problematiek en een specifieke 

doelgroep ongeveer 1,5 jaar doorlooptijd vergt).  Bij een dergelijk lange doorlooptijd zijn 

beleidsexperimenten niet bij uitstek geschikt om urgente problematieken aan te pakken. 

De huidige manier waarop experimenten worden vormgegeven lenen zich met name 

                                                

5 We zien af van lessen die generiek voor evaluaties gelden zoals de langere incubatietijd die nodig is 

om te bepalen of een instrument of een beleidsexperiment daadwerkelijk effect sorteert. Ook attrri-

butie is een generiek probleem dat inherent is aan alle beleidsevaluaties van individuele instrumenten 

c.q. experimenten. 
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voor problemen die nu aan het licht komen en in de toekomst zullen aanhouden (e.g. op 

het vlak van klimaat en migratie).  

 

5) Het vinden van draagvlak voor een experiment is geen vanzelfsprekendheid. 

Een beleidsexperiment dat een reëel en erkend probleem adresseert lijkt aantrekkelijk 

voor haar doelgroep; er komt aandacht voor een problematiek en er is uitzicht op een 

mogelijke, meer permanente interventie. Echter, betrokken partijen hebben soms uit-

eenlopende visies wat het meest geëigende instrument is, lobbyen al langer voor ander 

instrument dat hetzelfde knelpunt adresseert of zijn niet enthousiast over het idee van 

een experiment. Vooral het feit dat een deel van de doelgroep als controlegroep fungeert, 

maakt veel betrokkenen terughoudend om volop steun te verlenen.  

 

6) Framing van een beleidsexperiment is niet triviaal. Een beleidsexperiment in de 

vorm van een formele regeling brengt extra administratieve lasten met zich 

mee, hetgeen bedrijven mogelijk afschrikt. Voucherregelingen zijn in de regel in-

strumenten die een bescheiden tijdsinvestering vergen om aan te melden. Voor het 

beleidsexperiment moest echter ook een extra 0- en 1-meting enquêteformulier worden 

ingevuld, bovenop de reguliere administratieve handelingen om een aanvraag te doen. 

Hoewel de nulmeting een onverwacht hoge respons opleverde bleek het lastig om zelfs 

bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de SDV te laten responderen voor de een-

meting (en dus een eventuele tweemeting in de toekomst). Dit maakt dat feitelijk een 

nog groter aantal deelnemers moet worden geworven om niet alleen een loting te kunnen 

uitvoeren, maar ook om voldoende deelnemers van de ‘behandeling’ met succes te kun-

nen bevragen in een 1-meting en mogelijk daaropvolgende effectmetingen. Framing van 

een experiment is naar onze mening niet triviaal. Als bedrijven denken gebruik te maken 

van een formele regeling met een geringe opbrengst dan zullen zij de administratieve 

lasten als relatief hoog inschatten (ook omdat niet alle bedrijven zich zullen realiseren 

dat ze deelnemen aan een experiment). Als bedrijven op voorhand weten dat het niet 

gaat om een formeel beleidsinstrument, maar om een experiment dan zullen zij wellicht 

beter afwegen of ze deelnemen. Als ze eenmaal besluiten deel te nemen dan is onze 

inschatting dat ze de administratieve lasten als minder hoog zullen inschatten omdat de 

metingen inherent zijn aan het experiment.  

 

7) Overweeg beleidsexperimenten uit te voeren in een andere setting dan die die 

van een formeel beleidsinstrument (bijvoorbeeld een onderzoeksomgeving). De 

SDV is vormgegeven als een officiële, gepubliceerde regeling. Dit betekent dat een for-

mele regeling is opgesteld en door een formele uitvoeringsorganisatie wordt uitgevoerd. 

Betrokkenen hebben moeite een onderscheid te maken tussen een grootschalige, mas-

sieve regeling en een beleidsexperiment en leggen zo dezelfde eisen op tafel voor een 

zeer kleine regeling als voor een grote, reguliere regeling. Het is de vraag of, met het 

oog op snelheid en wendbaarheid, niet een sneller vehikel kan worden gecreëerd om 

beleidsexperimenten uit te voeren dan een formeel beleidinstrument, bijvoorbeeld in de 

vorm van een experiment in een onderzoeksomgeving. Zo kan sneller en laagdrempeli-

ger worden geexperimenteerd. Het heeft als bijkomend voordeel dat geen valse 

verwachtingen bij MKB’ers worden gewekt. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding beleidsexperimenten diensteninnovatie 

Belofte aan de kamer 

Deze eindrapportage doet verslag van een beleidsexperiment diensteninnovatie zoals dat in 

2016 en 2017 is vormgegeven, uitgevoerd en geëvalueerd in een samenwerking tussen het 

toenmalige Ministerie van Economische Zaken, RVO en Dialogic. Aanleiding vormde de kabi-

netsreactie6 op de beleidsdoorlichting van het bedrijvenbeleid in 20157  en twee adviezen 

van de Adviesraad voor Technologie, Wetenschap en Innovatie over diensteninnovatie en 

sociale innovatie.8 De Minister van Economische Zaken  heeft destijds aangekondigd samen 

met het bedrijfsleven te proberen meer inzicht te verschaffen in de knelpunten op het gebied 

van niet-technologische innovatie door middel van enkele beleidsexperimenten en hierover 

de Tweede Kamer ook te informeren.9 Het ministerie beoogt daarmee twee vliegen in een 

klap te slaan, te weten: bezien in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie een aparte 

beleidsinterventie behoeft en ervaring opdoen met beleidsexperimenten. 

De onderhavige rapportage doet verslag van het beleidsexperiment Service Design Vouchers 

dat in december 2017 is afgerond.10 Het beleidsexperiment op het gebied van diensteninno-

vatie sluit aan op twee actuele vraagstukken: het al dan niet stimuleren van 

diensteninnovatie middels beleid en het gebruik van beleidsexperimenten in de ontwikkeling 

naar evidence-based policy.  

Diensteninnovatie 

De problematiek van diensteninnovatie11 en de wenselijkheid van stimulering hiervan vanuit 

innovatie- of ruimer bedrijvenbeleid komt sinds 1990 met enige regelmaat aan de orde.12 

                                                

6 Zie Kamerstukken II 2014/15, 30 991, nr. 23. 

7 Zie den Hertog et al., INNOVEREN EN ONDERNEMEN MET BELEID Analytische achtergrondstudie van 

de beleidsdoorlichting artikel 12 (innovatie) en 13 (ondernemingsklimaat), Ministerie van Economische 

Zaken, Dialogic, Utrecht. 

8 Zie AWT (2012), Diensten waarderen, Advies no. 79, Den Haag en AWT (2014), De kracht van sociale 

innovatie, Advies no. 84, Den Haag. 

9 Deze rapportage heeft betrekking op de twee experimenten die zijn uitgevoerd op het gebied van 

diensteninnovatie. Parallel heeft een team onder leiding van Prof. Henk Volberda op het thema sociale 

innovatie een experiment uitgevoerd, zie hiervoor Volberda, H. & K. Heij (2018), Effectmeting beleids-

experimenten Sociale Innovatie: Hoe sociale innovatie leidt tot meer kennisuitwisseling, 

samenwerking, flexibele vaardigheden, verbetervaardigheden en verbetergedrag van medewerkers, 

Erasmus Centre for Business Innovation, Rotterdam.  

10 Daarnaast is een tweede experiment – de zogenaamde Masterclass Service Design – opgestart, maar 

niet doorgezet toen voorjaar 2017 bleek dat onvoldoende MKB-bedrijven zich daadwerkelijk aanmeld-

den voor de masterclass. Dit lichten we nader toe in bijlage 1.  

11 Diensteninnovaties kunnen gedefinieerd worden als nieuwe dienstenervaringen of nieuwe diensten-

oplossingen en kunnen varieren van de 1) intrudctie van een nieuw dienstenconcept, 2) nieuwe manier 

van interacteren met afnemers, of 3) combinaties van actoren die gezamenlijk een nieuwe dienst in 

de markt zetten. Diensteninnovaties kunnen ook bestaan uit de 4) introductie van nieuwe verdien-

mdellen of nieuwe manieren om een dienst 5) organisatorisch en/of 6) technologisch voort te brengen. 

In de praktijk zijn diensteninnovaties combinaties van meerdere van deze hier onderscheiden dimen-

sies (zie den Hertog, 2010, p. 301).  

12 Voor een fundamentele beschouwing hierover zie den Hertog (2010, in het bijzonder hoofdstuk 7), 

Janssen (in het bijzonder hoofdstuk 7) alsmede Janssen, Kaashoek & den Hertog (2012). 
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Dit is een vraagstuk dat zich overigens niet beperkt tot Nederland, maar speelt in nagenoeg 

alle ontwikkelde economieën. Grote vraag bij niet-technologische of diensteninnovatie is of 

er net zoals bij technologische innovatie sprake is van kennisspillovers die bijdragen aan een 

maatschappelijke onderinvestering in diensteninnovatie, en dus als argument voor het actief 

stimuleren ervan. Naar onze mening is hier geen sprake van een principieel onderscheid. 

Een onderscheid dat in de praktijk ook steeds moeilijker is te maken. Aanbieders – niet in 

de laatste plaats maakindustrie – bieden in toenemende mate ‘oplossingen’, ‘ervaringen’ of 

product-/dienstcombinaties waarbij ze hun klanten ‘ontzorgen’.13 De ontwikkeling naar een 

deeleconomie illustreert dat lang niet altijd het bezit van een goed, maar juist de functiona-

liteit ervan economische waarde representeert. Aanbieders van vervoersmiddelen 

presenteren zich als aanbieders van mobiliteitsoplossingen, aanbieders van machines verko-

pen de functionaliteit zonder dat de eigendom op de klant overgaat en in tal van domeinen 

ontstaan “as a service” oplossingen (van software as a service tot verlichting of kantoormeu-

bilair as a service).  

 Innovatie is gericht op het bieden van onderscheidende producten – goederen of diensten 

– aan anndere bedrijven/ organisatie of eindconsumenten. Hoewel innovatie nog altijd ge-

associeerd wordt met technologische innovatie is dat veelal onvoldoende om een 

onderscheidend product in de markt te zetten. Veel innovaties kennen naast een groter of 

kleinere technologische vernieuwingscomponent ook nieuwe dienstenconcepten, nieuwe ma-

nieren van interacteren met afnemers, nieuwe verdienmodellen en/of andere 

organisatievormen. Die diensteninnovatie of niet-technologische innovatiecomponent is vaak 

nodig om tot een onderscheidend en concurrernd productaanbod te komen dat daadwerkelijk 

een afnemer helpt en ontzorgt op een vernieuwende wijze. Anders gezegd: afnemers willen 

niet perse innovatieve technische artefacten, maar oplossingen voor hun problemen die 

wordt aangereikt op een manier die aansluit bij hun behoeften. Het gaat dus veelal om de 

combinatie van technologische en niet technologische innovatie. Soms liften niet-technolo-

gische innovaties mee op de rug van technologische innovaties en vice versa en in de meeste 

gevallen gaat het om een combinatie. Geen nieuwe elektronische bankdiensten zonder ICT, 

maar ook niet zonder verleidelijke dienstenconcepten. Geen nieuwe vervoerstechnologie, 

zonder bijbehorende logistieke concepten. Geen deeleconomie toepassingen, zonder tech-

nologieen die dit mogelijk maken. 

Kortom, ondernemingen zullen zowel op het vlak van van diensten- als technologische inno-

vatie vaardigheden moeten ontwikkelen, niet in de laatste plaats omdat veel 

diensteninnovaties ICT-gebaseerd zijn. Sterker nog, maakbedrijven die zich onvoldoende 

weten te differentiëren middels toevoegingen van dienstenelementen en diensteninnovaties 

aan hun productaanbod – een proces dat wordt omschreven als servitization - lopen het 

gevaar de concurrentiestrijd te verliezen. De omslag naar dergelijke product-dienstencom-

binaties of (meer) dienstengebaseerde businessmodellen is echter geen sinecure. Vooral 

MKB-maakbedrijven worstelen met deze omslag, herkennen nog onvoldoende de noodzaak 

om die omslag te maken, ontberen de inzichten en vaardigheden om die omslag ook daad-

werkelijk te maken en onderinvesteren zo in innovatie en boeten in op concurrentiekracht.14 

Dit verklaart de keuze waarom het beleidsexperiment dat hier worden gerapporteerd is 

                                                

13 Hoewel de term Smart Manufacturing een sterk technologische connotatie heeft, gaat het ook hier om 

een innovatieve wijze van produceren waarin volop aandacht benodigd is voor diensteninnovatie en 

het ontzorgen van clienten. Zie in dit verband https://smartindustry.nl/jaarevent/.  

14 Zie bijvoorbeeld ABN AMRO (2016), Servitization: dienstverlening is de toekomst van de industrie. 

Van onderhoudscontract naar Product-as-a-Service. Praetimus in opdracht van ABN AMRO. En meer 

recent ING (2017), My Smart Industry. Slimmer groeien, sneller groeien, Economische Bureau ING, 

Amsterdam. 
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gericht op servitization in de MKB-maakindustrie. Het gebruik voor het label service design 

zal worden toegelicht in hoofdstuk 2.  

Beleidsexperimenten en trend van evidence-based policy 

De tweede actuele ontwikkeling is die van het gebruik van beleidsexperimenten. Om te voor-

komen dat er grootschalige ondersteuningsprogramma’s worden opgezet die achteraf weinig 

effect hebben, is het belangrijk de beoogde interventie eerst in het klein (in de vorm van 

een experiment) te toetsen. Een dergelijk beleidsexperiment past in de ontwikkeling naar 

evidence based policy-making. Zo heeft de SG van het ministerie van EZK in zijn nieuwjaars-

artikel in 2017 een lans gebroken voor het gebruik van experimenten – variërend van 

kleinschalig tot grootschalig. De idee is daarbij telkens ‘de overheid doet een interventie, 

leert van informatie over de effecten ervan en past de interventie zonodig aan” (p. 7).15 

Eerder al was – in navolging van het Verenigd Koninkrijk een behavioural insight team binnen 

het ministerie van EZK actief en sinds 2014 ook Behavioral Insights Nederland (BIN-NL). Dit 

laatste is een interdepartementaal netwerk voor de toepassing van gedragskennis in beleid, 

uitvoering, toezicht en communicatie waarin coördinatoren gedragskennis van alle departe-

menten lid zijn.16 Zij rekenen Randomised Controlled Trails (of RCTs) tot de meest 

geprefereerde methode om experimenten uit te voeren (hierover meer in paragraaf 2.1.1). 

Internationaal wordt het experimenteren met beleid vooral aangejaagd door de Innovation 

Growth Lab (IGL17): een internationale coalitie van overwegend enkele beleidsministeries 

(vergelijkbaar met EZK), beleidsuitvoerders of mengvormen, en de Kaufmann Foundation 

(een private organisatie uit de VS). Het collectief wordt aangevoerd door de Britse denktank 

NESTA dat wereldwijd actief is op het terrein van innovatie, ondernemerschap en groei. Ook 

IGL is een groot pleitbezorger evidence-based policies en in het bijzonder van RCTs. IGL kent 

een onderzoeknetwerk van overwegend (zeer) vooraanstaande onderzoekers die zich bezig-

houden met RCTs die (tenminste deels) ook door IGL worden gefinancierd.18  

RCTs worden beschouwd als de ‘gouden standaard’ om te bepalen of beleid werkt. Hierbij 

wordt een bepaalde populatie willekeurig verdeeld over twee of meer groepen, waarvan (mi-

nimaal) één groep een controlegroep betreft. De andere, experimentele groep(en) krijgen 

een bepaalde interventie. De op willekeur gebaseerde opsplitsing naar groepen stelt onder-

zoekers in staat om (mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt) conclusies over het 

effect van de interventie te trekken. Het belang voor beleidsmakers om dit soort experimen-

ten uit te voeren alvorens er programma’s worden gelanceerd is groot. Succesvolle 

                                                

15 Zie Camps, M. (2017) Durf te leren. ESB, 102 (4745), 6–9. 

16 Zie https://www.binnldagvanhetgedrag.nl/over-bin-nl. Recent publiceerde dit netwerk het document 

‘Rijk aan gedragsinzichten’: Hierin worden 14 verschillende projecten gepresenteerd waarbij experi-

menten zijn toegepast. Hier komen naast experimenten van EZK ook experimenten van andere 

departementen, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties aan de orde (ACM, AFM, VWS, Belastings-

dienst, OCW, BZK, Financien, IenW, JenV, SWZ en UWV. Zie 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/11/-01/rijk-aan-

gedragsinzichten-editie-2017/rijk-aan-gedragsinzichten-editie-2017.pdf. 

17 Zie https://www.innovationgrowthlab.org/ en ook https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experi-

mental-culture-government-reflections-and-practice, Triin, E. & T. Firpo (2016), Running Randomised 

controlled trails in innovation, entrepreneurship and growth: an introductory guide, IGL/Nesta en 

https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-

need-it.  

18 IGL houdt ook een database bij met RCT’s op het terrein van ondernemerschap, innovatie en groei, 

zie IGL-database http://www.innovationgrowthlab.org/igl-database. De database telt momenteel (fe-

bruari 2018) 58 RCTs verspreid over de wereld, waarvan 11 in Europa, 14 in Noord-Amerika, 12 in 

Afrika, 10 in zowel Zuid-Amerika als Azië en 1 in Midden-Amerika. 

https://www.innovationgrowthlab.org/
https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experimental-culture-government-reflections-and-practice
https://www.nesta.org.uk/blog/towards-experimental-culture-government-reflections-and-practice
https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-need-it
https://www.nesta.org.uk/publications/experimental-innovation-and-growth-policy-why-do-we-need-it
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experimentn legitimeren opschaling en besparen financiële middelen bij falen. Immers, ook 

een negatieve uitkomst van een experiment is waardevol: het stopt geldverspilling aan in-

terventies die niet werken. Aan een valide beleidsexperiment zijn echter wel specifieke eisen 

verbonden. 

1.2 Doel en opzet van deze rapportage 

Doel van deze rapportage is om de resultaten van de twee mede door Dialogic ontworpen, 

uitgevoerde en geëvalueerde beleidsexperimenten diensteninnovatie te presenteren en toe 

te lichten. Dat doen we vanuit twee perspectieven.  

In de eerste plaats rapporteren we vanuit het inhoudelijke perspectief. Wat kan er van het 

Service Design Voucher experiment inhoudelijk geleerd worden als het gaat om het bevor-

deren van diensteninnovatie of specifieker, het bevorderen dat MKB-maakbedrijven ‘een 

zetje’ krijgen als het gaat om de overgang naar een meer dienstengebaseerd diensten busi-

ness model c.q. een eerste stap te zetten op het pad van servitization.  

In de tweede plaats zijn we geïnteresseerd in het beleidsexperiment-perspectief. Wat kunnen 

we leren van het hier gerapporteerde beleidsexperiment over het uitvoeren van beleidsex-

perimenten? Hoewel er in Nederland het nodige wordt geëxperimenteerd (zie voetnoot14) is 

het experiment naar ons weten een van de eerste voorbeelden van nieuw beleid op het 

terrein van innovatie en ondernemerschap dat op kleine schaal wordt beproefd. Uitzondering 

is de toepassing van loting bij de eerste generatie innovatievouchers in 2004 en 2005 waar-

door feitelijk een (grootschalig) beleidsexperiment ontstond en dat CPB heeft geanalyseerd 

(zie Box 1).  

In hoofdstuk 2 staan we stil bij het doorlopen proces en ligt de nadruk op het perspectief 

van het beleidsexperiment. Het hoofdstuk is overwegend chronologisch van opzet. Eerst 

gaan we in op de verkenning naar mogelijke beleidsinterventies, te stellen eisen aan een 

Randomized Controlled Trail (RCT) en hoe we tot de keuze voor het beleidsexperiment zijn 

gekomen. Vervolgens lichten we het Service Design Voucher (SDV) beleidsexperiment nader 

toe . We geven daarbij ook aan hoe we het draagvlak voor het experiment hebben gebouwd. 

In een afsluitende paragraaf geven we aan hoe de monitoring en evaluatie zijn opgezet en 

hoe de nulmeting en eenmeting van het SDV-beleidsexperiment is uitgevoerd. We lichten 

ook kort het zogenaamde verdienstelijking maturity model toe dat we hebben gehanteerd 

om te bezien wat de impact van de SDV-interventie is op de deelnemende bedrijven. Dit 

verdienstelijking maturity model hebben we gebruikt voor het structureren van de vragen-

lijsten voor de nul- en eenmeting en zullen we ook gebruiken om de inhoudelijk meest 

markante resultaten van het SDV-beleidsexperiment te structureren en rapporteren in 

hoofdstuk 3.  

In hoofdstuk 3 verschuift het perspectief naar dat van de diensteninnovatie en meer specifiek 

de mate waarin vooral de service design vouchers hebben bijgedragen aan een (begin van) 

de switch van MKB maakbedrijven richting een oriëntatie op productdiensten combinaties 

(c.q. servitiseren). Dit hoofdstuk is vooral gebaseerd op de zogenaamde nulmeting en een-

meting die zijn uitgevoerd als onderdeel van de monitoring- en evaluatie. Hier zijn de 

gevonden verschillen telkens volgens de difference in difference methode geanalyseeerd. Er 

is voor gekozen om alleen significantie te benoemen wanneer er ook daadwerkelijk signifi-

cante effecten zijn gevonden om de leesbaarheid van het rapport te bewaren. Wanneer er 

significante verschillen zijn gevonden op het 90% of 95% betrouwbaarheidsniveau is dit 

opgenomen in een voetnoot.  
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Box 1: Innovatievoucher – Nederland 

 

In dit voorbeeldkader noemen we de innovatievoucher, omdat het één van de weinige beleidsexpe-

rimenten is die we in Nederland kennen in het innovatiedomein. De innovatie-voucher is een in 2004 

geïntroduceerd beleidsinstrument om MKB-ers meer in contact te brengen met kennisinstellingen. 

Het betrof een tegoedbon ter waarde van 7500 euro, te besteden bij een kennisinstelling. 

 

Ten tijde van het onderzoek van het CPB werden de vouchers door middel van loting toegekend, 

waardoor er een experimentele en controlegroep ontstonden. In totaal zijn 100 vouchers verloot 

onder 1044 gegadigden. De achtergrondkenmerken van de experimentele en controlegroep bleken 

goed overeen te komen.  

De opzet van het CPB-onderzoek kan gedefinieerd worden als een RCT. Er werd geconcludeerd dat 

de vouchers MKB-ers aanzet tot veel extra opdrachten aan kennisinstel-lingen. Van elke tien beschik-

baar gestelde innovatievouchers worden er acht gebruikt voor opdrachten die zonder voucher niet 

verleend zouden zijn, wordt er één gebruikt voor een opdracht die zonder voucher ook verleend zou 

zijn en wordt één voucher niet gebruikt. Met betrekking tot andere uitkomsten is er onvoldoende 

informatie beschikbaar. 

 

Twee jaar later heeft ook Dialogic de innovatievoucher geëvalueerd, echter zonder controlegroep 

omdat er geen loting meer gebruikt werd. De onderzoekers concluderen dat de kracht van het instru-

ment is gelegen in de laagdrempeligheid, het grote bereik, het uitlokken van opdrachten voor 

kennisinstellingen die anders niet zouden zijn uitgezet, het feit dat het instrument ook diensteninno-

vatie stimuleert, de vraaggerichtheid en het feit dat de kloof tussen het MKB en kennisinstellingen 

kleiner wordt. Er wordt echter enkel naar het effect van de voucher op opdrachtverstrekking gekeken, 

terwijl de voucher vermoedelijk op meer vormen van wisselwerking invloed heeft. 

 

Bron: Cornet, Vroomen & Van der Steeg (2006). Do innovation vouchers help SMEs to cross the 

bridge towards science? CPB Discussion Paper 58. Dialogic (2008). Evaluatie innovatievoucherrege-

ling 2005/2006. 

 

In hoofdstuk 4 combineren we beide perspectieven en reflecteren we op de vraag wat we 

hebben geleerd op het vlak van het stimuleren van diensteninnovatie in MKB-maakbedrijven 

en vervolgens op het vlak van het uitvoeren van beleidsexperimenten.. We zullen daarbij 

ook de ultieme vraag aan de orde stellen in hoeverre het bevorderen van diensteninnovatie 

– meer specifiek het bevorderen dat maakbedrijven de omslag maken naar business model-

len waarin ook diensten een meer prominente rol hebben - een aparte beleidsinterventie 

behoeft en zo ja in welke vorm.  In een slotparagraaf zetten we de belangrijkste conclusies 

op een rij en doen we enkele aanbevelingen. De Bijlagen zijn met uitzondering van Bijlage 5 

– waarin de experimentele Service Design Voucher regeling en de toelichting daarop zoals 

gepubliceerd in de Staatscourant is opgenomen – vooral een verantwoording voor onder-

zoeksmatig geïnteresseerde lezers. De bijlagen zijn derhalve overwegend te beschouwen als 

een methodische verantwoording van de opzet van beleidsexperimenten, de door ons uitge-

voerde metingen en analyse daarvan. 
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2 Selectie, ontwerp en uitvoering be-

leidsexperimenten  

2.1 Verkenning mogelijkheden beleidsexperimenten 

Voordat in maart 2016 is besloten tot het uitvoeren van twee beleidsexperimenten op het 

terrein van diensteninnovatie19 is een korte verkenning uitgevoerd naar 1) eisen die gesteld 

moeten worden aan beleidsexperimenten en in het bijzonder RCTs; 2) mogelijke beleidsin-

terventies die zich in meer of mindere mate lenen om met bedrijven en andere organisaties 

te werken aan dienstengebaseerde bedrijfsmodelinnovatie.20 We behandelen hieronder zo-

wel de eisen aan RCTs alsook de mogelijke beleidsinterventies die voorjaar 2016 zijn 

geïdentificeerd. Verder kijken we naar de combinatie: hoe scoren de voorgeselecteerde be-

leidsinterventies op de te stellen eisen aan een RCT? Tot slot geven we het centrale 

probleem, doel beleidsexperimenten en legitimatie overheidsinterventie weer zoals die zijn 

vastgesteld alvorens eerst het verdienstelijking voucher (later omgedoopt in Service Design 

Voucher) en later de Service Design Masterclasses zijn vormgegeven.  

2.1.1 Eisen aan Randomised Controlled Trials  

Een experiment is een van oorsprong wetenschappelijke onderzoeksmethode die men in 

staat stelt om het causale effect van een bepaalde interventie X op een bepaalde uitkomst Y 

in populatie Z vast te stellen. Bij een experiment wordt binnen de gekozen populatie een 

steekproef genomen. In het geval van de Service Design Voucher betreft de populatie mid-

delgrote en kleine bedrijven (MKB) in de maakindustrie. Een steekproef uit deze populatie 

wordt vervolgens in twee groepen opgedeeld: een experimentele- en een controlegroep. De 

experimentele groep ontvangt de interventie. De andere groep (de controlegroep) ontvangt 

geen interventie. Er zijn verschillende manieren om te bepalen welk deel van de steekproef 

in de experimentele- of controlegroep zal belanden. Wanneer het bepalen van de experi-

mentele- en controlegroep plaatsvindt door middel van willekeur (bijv. door te loten) dan 

kunnen we spreken van een Randomized Controlledl Trial (RCT). Er zijn verschillende rede-

nen om te kiezen voor een experimenteel ontwerp waarin wordt geloot: door loten kunnen 

bijvoorbeeld onbewuste invloeden worden geminimaliseerd en is er in mindere mate sprake 

                                                

19 In een uitgebreide vergadering van het MT van de directive Kennis en Innovatie op 19 maart 2017 en 

in het bijzijn van onder andere de DG Bedrijfsleven en Innovatie van het Ministerie van EZK gekozen 

de voucher variant en de Community of Practice variant (later omgedoopt in de Masterclass Service 

Design) te ontwikkelen tot beleidsexperiment op het terrein van diensteninnovatie. Er is toen ook een 

stuurgroep (met naast EZK een vertegenwoordiging van RVO en Smart Industry) ingesteld voor de 

(beleids)experimenten op het terrein van niet-technologische en sociale innovatie alsmede een klank-

bordgroep (met vertegenwoordiging van Topsector Creatieve Industrie, KvK, Smart Industry en RVO) 

voor specifiek de twee beleidsexperimenten niet-technologische innovatie. Beide zijn in de afgelopen 

2 jaar met enige regelmaat bijeengekomen om voortgang te bewaken en kritisch mee te denken. 

20 Daarbij is ook stilgestaan bij de meer fundamentele rationale voor of legitimiteit van dergelijke be-

leidsinterventies. Deze rationale is hier opgenomen als bijlage 3.  
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van zelfselectie. Er zijn een aantal eisen die in de regel gesteld moeten worden aan een 

valide beleidsexperiment, te weten: 21 

a) Het experiment moet tenminste een vergelijking mogelijk maken tussen een expe-
rimentele en een controlegroep; 

b) De uitkomsten van zowel de experimentele als controlegroep moet meetbaar zijn; 
c) Er moet sprake zijn van een n die groot genoeg is om betrouwbare resultaten te 

behalen; 
d) Een redelijke doorlooptijd; 
e) Praktische uitvoerbaarheid (interventie is realistisch en representatief en adres-

seert een bestaand en concreet knelpunt); 
f) Uniformiteit van de interventie.  

 
De vormvereisten blijven vanzelfsprekend onderworpen aan de inhoud van de interventie. 

Daardoor is het mogelijk dat niet aan alle voorwaarden voldaan kan worden. Op zijn minst 

zijn het handvatten om rekening mee te houden. De zes eisen zijn in bijlage 2 nader toege-

licht.22  

2.1.2 Overzicht mogelijke beleidsinterventies 

Parallel aan te stellen methodische eisen aan een beleidsexperiment is inhoudelijk gekeken 

naar welke beleidsinterventies zich mogelijk zouden lenen om met bedrijven en andere or-

ganisaties te werken aan dienstengebaseerde bedrijfsmodelinnovatie. In dezelfde voorfase 

zijn begin 2016 in totaal negen typen mogelijke beleidsinterventies geïdentificeerd die zich 

lenen voor ondersteuning bij het ontwikkelen van awareness en ‘capabilities’ met betrekking 

tot het ontwikkelen en leveren van dienstengebaseerde bedrijfsmodellen. Daarbij is ook stil-

gestaan bij de beleidsrationale voor dergelijke interventies (zie bijlage 3) 

In onderstaande Figuur 1 zijn de beleidsinterventies geordend in een eenvoudige matrix. 

Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen interventies gericht op individuele organisaties 

danwel collectieven van organisaties of ondernemers (X-as). Daarnaast is een onderscheid 

gemaakt naar interventies die organisaties wordt “gebracht” en waarbij een organisatie de 

interventie min of meer passief ondergaat, versus interventies die worden “gehaald” en 

waarbij op voorhand een actieve inbreng van de organisaties wordt gevraagd. De trend in 

beleidsinterventies is over algemeen naar vormen van interventies waarbij een actieve in-

breng van “deelnemers” wordt gevraagd c.q. waarbij zij zelf mede vormgeven aan de 

interventie.  

                                                

21 Deels gebaseerd op: Behavioural Insights Team (2012) Test, Learn, Adapt: Developing Public Policy 

with Randomised Controlled Trials. Deze partij is verbonden aan de Britse overheid en Nesta. Aange-

vuld met enkele apart genoemde bronnen en eigen inzichten. 

22 Zie ook Janssen, M. & Castaldi, C. (2018). Services, innovation, capabilities and policy: towards a 

synthesis and beyond. Science and Public Policy. 
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Figuur 1: Typologie van interventies gericht op bedrijfsmodelinnovatie 

 

De verschillende beleidsinterventies zijn besproken met interviewpartners (brancheorgani-

saties, beleidsambtenaren, experts op gebied diensteninnovatie) en dit heeft deels geleid tot 

het opnemen van nieuwe opties en het anders inkleuren van opties voor beleidsinterventies, 

alsook de selectie van 5 beleidsinterventies die op inhoudelijke gronden als het meest kans-

rijk zijn aangemerkt. Dit zijn:  

1. Dienstengebaseerde business model innovation (BMI) awareness-pro-

gramma. Het bewustzijn van dienstengebaseerde BMI is vrij laag. Dat betekent dat 

er nog veel bedrijven bewust gemaakt moeten worden van het belang ervan in de 

eerste plaats (voordat zij wellicht gebruik kunnen maken van een van de andere 

beleidsinterventies). Een awareness-programma is erop gericht een deel van MKB 

gevoelig te maken voor dienstengebaseerde Business Model Innovation. Themati-

sche verbijzondering ligt voor de hand om deelnemers aan te trekken die niet direct 

op het label bedrijfsmodel- of diensteninnovatie ‘aanslaan’, maar er impliciet mee 

wel van doen hebben. Deze optie is mogelijk een eerste actie voordat optie 2-5 

realistisch op grote(re) schaal kan worden uitgerold. 

2. Design en verdienstelijking vouchers - integreren van dienstenkenmerken 

in nieuwe business modellen. Ondernemingen kunnen middels een voucher on-

dersteuning van een publieke kennisinstelling dan wel zakelijke dienstverlener 

inkopen bij business model innovatie en vooral bij het adresseren van de niet-tech-

nologische aspecten ervan. Om de vouchers te onderscheiden van generieke voucher 

kan ook in de naam nadrukkelijk tot uitdrukking worden gebracht waarvoor ze zijn 

bedoeld, bijvoorbeeld ‘service design vouchers’. 

3. Moving on the hoof – mobiliteit van kennisdragers. Ondernemingen kunnen 

een aanvraag doen om tijdelijk een “kennisdrager” in de eigen organisatie over de 

vloer te krijgen. Een kennisdrager is een pas afgestudeerde uit het Hoger Onderwijs 

of een professional (bijvoorbeeld een lector of een medewerker van een lectoraat) 

met relevante kennis van dienstengebaseerde business model innovatie die een deel 

van zijn/haar tijd bij de onderneming/organisatie werkt aan een BMI-project (maar 

verbonden blijft aan de bronorganisatie). 
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4. BMI accelerators. Veel doorgroeiende bedrijven worden geconfronteerd met busi-

ness model innovation. Ze zijn veelal gestart vanuit een product of technologie en 

moeten om door te groeien de niet-technologische aspecten van hun business model 

op orde brengen. Juist als het gaat om het investor ready maken van veelbelovende 

bedrijven is de aandacht veelal gericht op het ontwikkelen van een levensvatbaar 

business model. Ook bij deze interventie geldt dat ze moet worden aangepast op 

een technologie, domein en (vaak) regio. 

5. Leren van/met anderen - communities of practice (CoP). Ondernemers zijn 

intrinsiek geinteresseerd in en leren van ervaringen van andere ondernemers/onder-

nemingen. CoP is een verzamelnaam voor interventies waarbij ondernemingen met 

een groep peers werken aan Business Model Innovatie (of aspecten daarvan) en 

daarbij continu schakelen tussen de eigen in te brengen case, de ervaring van collega 

ondernemers/ondernemingen en professionals die methoden en kennis aanreiken. 

Eigenlijk gaat het om praktijkgericht leren met een directe vertaling naar de eigen 

omgeving. 

 

Deze vijf interventies, donkerblauw gekleurd in Figuur 1, zijn vervolgens nader uitgewerkt. 

Voor elk van hen beschrijven zijn mogelijke doelstelling, legitimatie, type activiteiten, mo-

gelijke varianten, eventuele betrokkenen en reeds bestaande voorbeelden uit (soms) 

binnenland en (meestal) buitenland beschreven. Deze beschrijvingen zijn in verkorte vorm 

opgenomen als bijlage 4.  

De in Figuur 1 lichtblauw gekleurde interventies zijn in een eerste selectieronde afgevallen 

omdat vrij evident was dat ze niet zouden kunnen voldoen aan de eisen van een RCT of 

simpelweg te grootschalig en duur zouden zijn. Het gaat om de volgende vier opties:  

1. Een diensteninnovatielab. Dit is een fysiek lab omgeving (of hoge kwaliteit virtual 

reality omgeving) waarin nieuwe diensten, service encounters etc, gesimuleerd kun-

nen worden. Onder andere Frauenhofer in Duitsland beschikt over een zogenaamd 

Servlab. Een dergelijke (dure) faciliteit strookt niet met de gedachte van een be-

leidsexperiment waarbij een relatief groot aantal organisaties wordt bediend en waar 

het ook daadwerkelijk mogelijk is een controlegroep te construeren. 

2. Een R&D- of innovatieprogramma. Dit gaat om een (veelal grootschalig) R&D-pro-

gramma waarbij in hoofdzaak R&D-subsidies worden verstrekt aan ondernemingen 

die hun dienstenaanbod vernieuwen c.q. hun business model aanpassen. Veelal gaat 

het om samengestelde programma’s waar naast R&D-subsidies bijvoorbeeld ook we-

tenschappelijk onderzoek, casestudies en netwerkbijeenkomsten deel van uitmaken. 

Dit is typisch de aanpak die lastig lijkt voor het adresseren van diensteninnovatie en 

dienstengebaseerde business model innovatie, getuige ook de eerdere pogingen om 

innovatieprogramma’s te maken voor onder andere de creatieve industrie en de fi-

nanciële dienstverlening in de periode rond 2008-2010. Er zijn wel buitenlandse 

voorbeelden bekend – waaronder het zeer breed opgezette Serve programma in Fin-

land of het Service Innovations Initiative in Oostenrijk – maar ook hier geldt dat dit 

type interventie relatief zwaar en kostbaar is, nog altijd sterk gericht is op R&D-

stimulering en om deze redenen minder geschikt is voor een beleidsexperiment.  

3. Een cursus of leergang. Kennisoverdracht in de vorm van een leergang of cursus zijn 

steeds schaarser, behalve in het onderwijs en beroepsgerichte trainingen. Het dicht-

ste bij komen wellicht de Business Services programma’s zoals die in Nederland door 

de Universiteit van Maastricht in samenwerking met Rotterdam School of Manage-

ment (EUR) worden gegeven. Wat we zien is dat allerhande cursussen en trainingen 

steeds meer een interactief karakter krijgen, waarbij deelnemers actief hun eigen 

case inbrengen en met peers in een intervisie of community of practice achtige 
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setting van elkaar leren. Om die reden hebben we ervoor gekozen de (traditionele) 

cursus of training niet als optie te beschrijven als kandidaat voor een beleidsinter-

ventie.  

4. Grootschalige labomgeving. Het afgelopen decennium dringt het besef door dat dien-

sten en dienstengebaseerde business modellen in de alledaagse praktijk getest en 

beproefd kunnen worden. Living labs (in allerhande soorten en maten), smart cities 

of large scale demonstrators (zoals bijvoorbeeld Copenhagen Solutions Lab in Dene-

marken of Large Scale Demonstrators in Greenwhich in het Verenigd Koninkrijk) 

vorm krijgen zijn ons inziens allemaal omgevingen waarin in realistische setting 

nieuwe diensten en business modellen beproefd worden. Hoewel dat juist voor pro-

ducten met een service component in principe goede omgevingen zijn voor het 

experimenteren met concepten en business modellen hebben ze veelal een schaal 

die zich niet leent voor een beleidsexperiment. Daarbij komt dat het inherent moeilijk 

is om een controlegroep te construeren (anders dan tussen deelnemers en niet-

deelnemers in een dergelijke grootschalige labomgeving).  

2.1.3 Score vijf voorgeselecteerde beleidsinterventies op eisen aan RCTs 

De voorgeselecteerde vijf interventies zijn beoordeeld op de in subparagraaf 2.1.1 genoemde 

eisen aan RCTs (zie Tabel 1). Hieruit bleek dat zowel de voucher als de CoP/masterclass 

relatief goed scoren. Deze twee opties genoten ook – overigens samen met de kennisdra-

gersoptie – de meeste steun op de bijeenkomst van 9 maart 2016 waarin finaal is gekozen 

voor het daadwerkelijk ontwikkelen en uitvoeren van twee beleidsexperimenten. De kennis-

dragersoptie is mede afgevallen omdat deze als ingrijpender en duurder is beoordeeld. Vanaf 

voorjaar 2016 zijn uiteindelijk de twee geselecteerde opties – design/servitisation vouchers 

en Communities of Practice (later gelabeld als Service Design Masterclasses) nader uitge-

werkt omdat de inschatting was dat ze in hun generieke vorm nog onvoldoende herkend 

zouden worden als waardevol door de doelgroep.  

Tabel 1: Multicriteria-analyse beleidsopties voor BMI-beleidsexperiment 
 

Groepen on-

derscheiden  

Meetbare uit-

komst 

Omvang 

samples 

Doorlooptijd Praktische 

uitvoerbaar-

heid 

Uniformiteit 

behandeling 

1. BMI awa-

reness 

programma  

Loting moge-

lijk, maar 

uitgelote be-

drijven kunnen 

zich alsnog in 

materie ver-

diepen.  

Interventie 

marginaal 

Hoge n moge-

lijk 

Vertrekpunt is 

algemene BMI-

kennis. Ver-

taalt zich niet 

direct in resul-

taat.  

Diverse par-

tijen met 

expertise en 

ervaring be-

schikbaar.  

Uniform: deel-

nemers volgen 

zelfde pro-

gramma. 

2. Design en 

servitisation 

vouchers  

Loting goed 

mogelijk 

Interventie 

mogelijk mar-

ginaal 

Hoge n moge-

lijk 

Vertrekpunt is 

concreet 

vraagstuk, dus 

impact zou 

snel meetbaar 

moeten zijn. 

Beproefd con-

cept. Succes 

van experi-

ment hangt af 

van partners 

waar vouchers 

ingewisseld 

kunnen wor-

den. 

Heterogeen: 

impact hangt 

af van be-

drijfscasus en 

partner.  

3. Kennisdra-

gers 

Loting goed 

mogelijk 

Interventie 

substantieel 

n aan lage 

kant 

Vertrekpunt is 

concreet 

vraagstuk, dus 

impact zou 

snel meetbaar 

moeten zijn. 

Beproefd con-

cept. Succes 

van experi-

ment hangt af 

van werven 

Heterogeen: 

impact hangt 

af van be-

drijfscasus en 

kennisdrager. 
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geschikte ken-

nisdragers. 

4. BMI-acce-

lerators 

Selectie ligt 

meer voor de 

hand dan lo-

ting (random 

toekenning). 

Interventie 

lijkt substanti-

eel, maar niet 

tov overige 

begeleiding? 

n aan lage 

kant? 

Vertrekpunt is 

concreet 

vraagstuk, dus 

impact zou 

snel meetbaar 

moeten zijn. 

Tenzij survival 

rate de Y is.  

Diverse par-

tijen met 

expertise en 

ervaring be-

schikbaar.  

Heterogeen: 

impact hangt 

af van be-

drijfscasus en 

adviseur. 

5. Communi-

ties of 

practice 

(later aange-

duidt als Ser-

vice Design 

Masterclass)  

Loting moge-

lijk indien 

voldoende be-

langstelling 

voor (thema 

van) bepaalde 

CoP.  

Intensiteit in-

terventie kan 

variëren van 

marginaal tot 

intensief.  

n aan lage 

kant 

Bij algemene 

case is impact 

niet snel meet-

baar. Bij eigen 

case wel.  

Vergt veel ei-

gen inzet van 

deelnemers, 

maar vergroot 

wel kans dat 

BMI-denken 

geïnternali-

seerd wordt.   

Heterogeen: 

impact hangt 

af van casus 

(algemeen, ei-

gen) en van 

andere deelne-

mers. 

 

2.1.4 Centrale probleem, doelstelling en legitimatie twee geselecteerde interventies23 

Onderstaand zijn het centrale probleem, doelstelling beleidsexperimenten en de legitimatie 

van beide beleidsexperimenten omschreven. Deze zijn onder andere gebruikt om de (aan-

vankelijk) twee beleidsexperimenten extern en binnen het departement te communiceren. 

Ze zijn ook gebruikt in de communicatie naar de inmiddels ingestelde stuurgroep beleidsex-

periment (met naast EZK een vertegenwoordiging van RVO en Smart Industry) en een 

klankbordgroep voor specifiek de twee experimenten op het gebied van diensteninnovatie 

(met vertegenwoordiging van Topsector Creatieve Industrie, KvK, Smart Industry en RVO). 

Merk op dat er duidelijk wordt ingezet op twee beleidsexperimenten die beogen de MKB’ers 

in de maakindustrie te servitiseren en aan te sturen op het verbinden van maakindustrie en 

de creatieve industrie.  

Centrale probleem 

Innovatie staat niet gelijk aan nieuwe technologie. Innovatie gaat over het ontzorgen en het 

bieden van oplossingen voor nieuwe/bestaande klantproblemen. Vooral in de maakindustrie 

ziet men dat men niet kan concurreren op basis van een superieur technologische product, 

maar cliënten moet bedienen met de uiteindelijke oplossingen en ervaringen die nodig heb-

ben. De gehanteerde businessmodellen houden nog onvoldoende rekening met het 

vraaggestuurd ontzorgen van cliënten. Veel bedrijven in de creatieve industrie (en aanver-

wante zakelijke dienstverleners) hebben relevante kennis van het creeren van nieuwe 

dienstenervaringen en oplossingen, van het betrekken van gebruikers bij het ontwerpen van 

nieuwe proposities en het ontwerpen van innovatieve dienstengebaseerde businessmodelel-

len. Deze innovatieve dienstverleners hebben in de praktijk vaak moeite in contact te komen 

met (kleine) spelers uit de maakindustrie en vice versa. 

                                                

23 Tekst in deze subparagraaf is grotendeels ontleend aan de tekst waarmee de twee beleidsexperimen-

ten bedrijfsmodelinnovatie zijn aangekondigd door het Ministerie van EZK. 
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Doel beleidsexperimenten 

De volgende drie doelen staan centraal bij de twee uit te voeren beleidsexperimenten: 

• Uitvoeren van twee beleidsexperimenten met het bedrijfsleven om meer inzicht te 

verschaffen in de knelpunten op het gebied van niet-technologische innovatie en te 

bepalen waar overheidsbemoeienis het meeste effect sorteert. Beleidsexperimenten 

hebben als voordeel dat een instrument in het klein beproefd kan worden voordat 

eventueel besloten wordt tot grootschalige introductie. 

• Bewustzijn en vaardigheden van MKB-maakbedrijven verbeteren om hun expertise 

niet alleen in de vorm van fysieke producten te vermarkten, maar als dienstenoplos-

sing (‘service solution’) of dienstenervaring (‘service experience’) aan cliënten. 

• De creatieve industrie (in het bijzonder design consultancies en aanverwante zake-

lijke dienstverleners) verbinden met spelers uit de maakindustrie en bij laten dragen 

aan innovatie in de maakindustrie 

Legitimatie overheidsinterventie 

De algemene rationale die bij zowel de Service Design Vouchers als de Service Design Mas-

terclasses van toepassing waren betrof het ondersteunen van ‘capability development’ op 

het vlak van servitisatie. Voor awareness-beleid kunnen we stellen dat bedrijven soms over 

onvoldoende informatie beschikken om een investering in servitisatie te overwegen (‘infor-

matie asymmetrie’). Indien bedrijven het belang wel zien om dit op te pakken, kan het ook 

spaaklopen bij het zoeken van een partner die de juiste kennis heeft op een MKB-maakbedrijf 

bij de transformaties te begeleiden (‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de 

maakbedrijven het belang wel zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig 

blijven omdat ze twijfelen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organi-

satie-aanpassingen en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt servitisatie stuk op gebrek 

aan rendabiliteit voor de ondernemer, omdat de voordelen via kennisspillovers terechtkomen 

bij concurrende ondernemingen (onderinvestering door het bestaan van ‘externalities’ die 

maatschappelijk wel van belang zijn, maar niet worden meegenomen door de ondernemer). 

In de volgende paragraaf bespreken we kort hoe het beleidsexperiment SDV is opgezet en 

uitgevoerd. Voor de beschrijving van de stopgezette masterclasses verwijzen we naar Bijlage 

1.  

2.2 Ontwerp & uitvoering beleidsexperiment service design vouchers  

2.2.1 Ontwerp van de regeling 

Formele regeling 

Bij aanvang van de ontwikkeling van de voucher bleek dat de voucher – ondanks het be-

scheiden beleidsbudget dat ermee gemoeid was - het karakter van een ‘echte’ regeling moest 

hebben. Dit houdt in een formele (volwaardige) regeling aangekondigd in de Staatscourant 

en uitvoering door RVO zoals vergelijkbare voucherregelingen dus inclusief formele aankon-

diging, indieningstermijnen, beoordeling, toekenning en verantwoording. In augustus-

oktober 2016 is in samenwerking met RVO en het ministerie van EZK de subsidiemodule 

Beleidsexperiment Service Design Voucher (SDV) geformuleerd en uiteindelijk op 28 oktober 

2016 in de Staatscourant, inclusief een toelichting op de artikelen, gepubliceerd. Deze is in 

Bijlage 5 integraal opgenomen.  

De Service Design Voucher in een notedop 

Een SDV is een ‘tegoedbon’ waarmee een MKB-ondernemer uit de maakindustrie en kennis-

vraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. De 
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ondernemer ontvangt maximaal 3000 euro subsidie, uit te geven aan een advies van een 

kennisinstelling of adviesbureau voor een service-design project. Een van de voorwaarden 

is dat de ondernemer zelf ook 1000 euro investeert. Het maximale steunpercentage is der-

halve 75%. De ondernemer vraagt de SDV aan en voert samen met een kennisinstelling of 

adviesbureau uit de creatieve industrie of een andere zakelijke dienstverlener. Het is het 

bureau of de kennisinstelling dat na afloop van het service-design traject de voucher ook 

daadwerkelijk verzilvert en daartoe naast een verzilveringsformulier ook een kort activitei-

tenverslag (circa 1 A4) bij RVO indient. Bij de publicatie van de regeling is expliciet 

aangegeven dat het om een beleidsexperiment gaat met een beperkt budget (240.000 euro 

beschikbaar voor in totaal maximaal 80 vouchers) en dat er bij overtekening loting plaats 

zal vinden. 

De eisen die aan de ondernemer gesteld werden zijn beperkt. Deze moet een kort elektro-

nisch aanvraagformulier indienen met een kennisvraag die het samen met de met name 

genoemde kennisinstelling/het adviesbureau gaat beantwoorden. In de meeste gevallen 

heeft de ondernemer voor indiening samen met de kennisaanbieder al contact over de ken-

nisvraag (een of enkele regels) die op het aanvraagformulier wordt opgenomen. Naast het 

aanvraagformulier moet een ondernemer ook een standaardverklaring (de-minimus)24 over-

leggen en verplicht een elektronisch vragenformulier indienen. Dit laatste in verband met de 

zogenaamde nulmeting die in het kader van het beleidsexperiment is uitgevoerd. 

De eisen aan de kennisinstelling/adviesbureau betroffen het helpen van de ondernemer met 

het (kort) formuleren van een kennisvraag voor het service design-traject, het na toekenning 

van de voucher aan de ondernemer opstellen van een offerte/opdrachtbevestiging. Hierin 

moet kort worden aangegeven hoe en met welke methode en inzet de kennisinstelling/het 

adviesbureau de ondernemer ondersteunt. Na afronding van het service design traject moet  

de kennisinstelling/het adviesbureau een kort activiteitenverslag opstellen en opsturen aan 

RVO en uiterlijk 5 maanden na toekenning van de voucher aan de ondernemer door RVO (en 

uiteraard na daadwerkelijk uitvoering van het project) een verzilveringsformulier via mijnrvo 

indienen.  

Wat behelst een service design project? 

Voor de voucherregeling (en ook het tweede beleidsexperiment van de masterclasses) is 

gekozen voor service design als label. Dit is bewust gedaan omdat bij aanvang van het traject 

voor ontwikkeling van beide beleidsexperimenten bleek dat het label diensteninnovatie te 

generiek is en onvoldoende werd herkend, zowel aan de vraag- als aanbodkant. Ditzelfde 

geldt voor (dienstengebaseerde) businessmodel innovatie. Ook dat werd te generiek bevon-

den en sorteerde bovendien te weinig voor op de wens verbindingen tot stand te brengen 

tussen de MKB in de maakindustrie en de creatieve industrie (en daarbinnen de design-

consultancies). Bovendien was en is de term service design erg in zwang als benadering/set 

van methoden om inzicht te krijgen in behoeften en drijfveren van clienten. Juist op dit 

aspect kunnen veel MKB’ers in maakindustrie zich nog sterk verbeteren.  

In de regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant is een service design project als volgt 

omschreven: “project waarin een vooraf gespecificeerde kennisvraag over een nieuw 

dienstengebaseerd businessmodel wordt gesteld aan een kennisinstelling die of een advies-

bureau dat gebruik maakt van service design-kennis of service design-methoden waarbij op 

praktische wijze nieuwe businessmodellen worden verkend, ontwikkeld en toegepast op ba-

sis van kennis van en inzicht in behoeften van gebruikers” (artikel 3.18.1, p. 2, zie Bijlage 

                                                

24 In een dergelijke verklaring geeft de ondernemer dat de hij of zij over een periode van 3 belastingjaren 

niet meer dan 200.000 euro aan de-minimussteun heeft ontvangen.  
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5). In de artikelsgewijze toelichting is service design als volgt toegelicht: “De essentie van 

service design is dat op een praktische wijze nieuwe diensten en businessmodellen worden 

verkend, ontwikkeld en toegepast op basis van diepgaande kennis van en inzicht in behoef-

ten van gebruikers”. Zo kan bijvoorbeeld beter worden vastgesteld wat het betekent om van 

onderhoud van machines achteraf naar preventief onderhoud of onderhoud op afstand over 

te stappen. Service design- methoden zoals context mapping, co-creatie, user journey map-

ping, personas, service blueprinting, prototyping en scenario’s worden al naar gelang de fase 

van het innovatietraject en specifieke kennisvraag ingezet. Er zijn tientallen praktische me-

thoden in omloop om inzicht te krijgen in drijfveren en behoeften van gebruikers. Aan het 

einde van het service design project heeft het maakbedrijf, ten behoeve waarvan de service 

design-voucher wordt aangevraagd, inzicht gekregen in relevante service design-kennis of 

service design-methoden en deze op kleine schaal beproefd. Bij het maakbedrijf is kennis 

opgedaan over de redenen waarom en de wijze waarop het bedrijf aan het ontwikkelen van 

een meer dienstengebaseerd businessmodel kan werken. Een service design-project is der-

halve onderdeel van een innovatie-inspanning gericht op het vervaardigen van een nieuw 

businessmodel voor het bedrijf. Het project is niet een regulier marktonderzoek en ook geen 

organisatie-, financieel, juridisch of ICT-advies dat niet gericht is op het genoemde nieuwe 

business-model. (Toelichting op artikel 3.18.1, p. 7, zie Bijlage 5). 

Andere ontwerpdimensies SDV 

Naast keuze voor label service design is bij het vormgeven van de SDV uitgebreid stilgestaan 

bij diverse andere centrale ontwerpdimensies. De belangrijkste noemen we hieronder kort. 

• Experimentele karakter regeling. Zoals aangegeven is vanaf de aankondiging van de 

SDV in de Staatcourant en ook in de latere communicatie expliciet aangegeven dat 

het om een beleidsexperiment gaat, dat er een beperkt budget voor het experiment 

voorhanden is en dat er bij overtekening geloot zou worden. Een afweging was hoe 

expliciet het experimentele karakter van de regeling gecommuniceerd moest wor-

den, omdat te veel nadruk op het experimentele karakter mogelijk belangstelling 

voor deelname kan beperken. Uiteindelijk is ervoor gekozen hierover geen onduide-

lijkheid te laten bestaan. Temeer omdat door de gehanteerde methodiek bedrijven 

konden worden uitgeloot om een voucher te krijgen. 

• Hoogte voucher. Een voucher betreft per definitie een interventie van bescheiden 

omvang. Gezien het beperkte beleidsbudget (240.000 euro) en de wens het beleids-

experiment te monitoren en evalueren met voldoende waarnemingen heeft 

uiteindelijk geleid tot het vastzetten van de omvang van de voucher op 3000 euro. 

Gecombineerd met de eis van een eigen bijdrage bovenop de voucher van 1000 euro 

ontstaat een budget dat voldoende mogelijkheden biedt om een klein service design 

project te definieren en de samenwerking tussen maakindustrie en (overwegend) 

creatieve industrie te bevorderen. Het bedrag is vooral kleinbedrijf nog voldoende 

aantrekkelijk en met een dergelijk omvang konden toch nog 80 vouchers worden 

weggezet (experimentele groep).  

• Formulering kennisvraag als vereiste. Hoewel de modaliteit van een voucher de no-

dige keuzevrijheid impliceert voor de aanvrager, vereist een beleidsexperiment dat 

de interventies enigszins vergelijkbaar zijn. Het is aannemelijk dat per kennisinstel-

ling/adviesbureau de interventie enigszins afwijkt. Om de uniformiteit van de 

interventie te bevorderen is de kennisvraag als toekennings-eis toegevoegd. Op deze 

manier is er gewaarborgd dat de interventies onderling niet te veel van elkaar afwij-

ken en worden bovendien voucher aanvrager en adviseur (kennisinstelling of 

adviesbureau) gedwongen om al voor indiening na te denken voor welke (ken-

nis)vraag zij denken voucher in te zetten. Zoals we in hoofdstuk 3 nog zullen zien 
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liepen de aard en concreetheid van de kennisvragen desalniettemin nog behoorlijk 

uiteen. 

• Kennisinstelling en adviesbureau. De SDV beoogt een verbinding te leggen tussn 

maakbedrijven enerzijds en partijen met kennis van service design methoden an-

derzijds. Hoewel er zeker een aantal kennisinstellingen is dat zich op het vlak van 

sservice design beweegt, werd de mogelijkheid op de vouchers ook te kunnen inwis-

selen bij adviesbureaus essentieel geacht. Veel van de service design kennis is 

gelegen bij een opkomende groep van design consultancies. Echter, service design 

kennis wordt ook door andere zakelijke dienstverleners aangeboden. Deze zijn niet 

op voorhand uitgesloten, zolang zij maar advies verlenen dat valt onder de hierboven 

omschrijving van service design project. Dit is vooral gedaan om te voorkomen dat 

reguliere organisatorische, financiele, juridische of ICT-vraagstukken worden aange-

pakt middels een SDV. Door adviesbureaus niet te beperken tot service design 

consultancies, een groep bedrijven die voor het merendeel nog tamelijk jong en be-

perkt van omvang is, zijn de SDV tamelijk ruim inwisselbaar en wordt de adviesmarkt 

niet onnodig verstoord.  

• Beschikbare termijn voor inzet SDV (5 maanden) en timing SDV. Hoewel de regeling 

formeel eind oktober 2016 is aangekondigd in de Staatscourant kon de SDV uitein-

delijk pas aangevraagd worden in de periode 1-15 maart 2017 bij RVO. Deze 

tussenliggende periode is benut om uitgebreid te communiceren rond de SDV, en 

was ook nodig zodat RVO zich kon voorbereiden op elektronische indiening, beoor-

deling, toekenning en afhandeling van de SDV. Het gaat om tamelijk kleinschalige 

projecten die – ondanks de vakantieperiode – gemakkelijk in een tijdsbestek van 5 

maanden moeten kunnen worden uitgevoerd.25 Belangrijk bezwaar is wel dat de tijd 

waarin de effecten van de SDV zich bij het bedrijf dat gebruik maakt van een SDV 

kan manifesteren (‘incubatietijd’) relatief kort is.  

• Uitvoering door RVO. Het betreft de uitvoering van een wettelijke regeling op het 

terrein van innovatiebeleid. Deze worden in de regel uitgevoerd door RVO en RVO 

heeft daartoe ook het uitvoeringsapparaat. Het is te overwegen om een dergelijk 

beleidsexperiment in een andere setting uit te voeren, bijvoorbeeld op niveau van 

een regio of stad of gekoppeld aan een bestaand beleidsinitiatief (bijvoorbeeld Smart 

Industry). Vanwege de status van een wettelijke regeling en de hiermee gemoeide 

uitvoeringsvereisten ligt uitvoering door RVO voor de hand, niet in de laatste plaats 

omdat RVO al ruim een decennium vouchers (nu als onderdeel van de MIT-regeling) 

uitvoert. 

• Keuze vroege (verplichte) nulmeting met zelfscan-mogelijkheid. Gezien de wens van 

monitoring en evaluatie is het invullen van een enquêteformulier bij aanvraag van 

een voucher verplicht gesteld (zie ook artikel 3.18.3). RVO heeft hier ook op toege-

zien bij de beoordeling van de aanvragen. Om zoveel mogelijk potentiele aanvragers 

aan te trekken is de mogelijkheid tot invulling nulmeting en vergelijking met peer-

bedrijven middels een ingebouwde zelfscan26 al bij de bekendmaking van de regeling 

eind oktober 2016 gegeven. Dit heeft erin geresulteerd dat we voor alle bedrijven 

die uiteindelijk een aanvraag hebben ingediend een nulmeting hebben (zowel voor 

                                                

25 Aangezien de beleidsexperimenten voor het einde van 2017 afgerond (en geëvalueerd) diende te zijn 

in verband met de toezegging aan de kamer (zie paragraaf 1.1) was een periode van 5 maanden ook 

het maximum dat beschikbaar was voor uitvoering van de service design projecten die met de SDV 

(mede) zijn gefinancierd. 

26 Via de zelfscan konden bedrijven die de nulmeting invulden zich vergelijken met de overige bedrijven 

die het enquêteformulier hadden ingevuld. Dialogic heeft het per mail een link gestuurd naar een 

elektronisch dashboard waarop bedrijven de eigen score konden benchmarken met die van hele groep 

bedrijven.  
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uiteindelijk toegewezen bedrijven als afgewezen bedrijven). Een bijkomend voordeel 

is geweest dat we de beschikking hebben gekregen over een omvangrijke groep 

bedrijven die wel de nulmeting heeft ingediend, maar uiteindelijk geen aanvraag 

heeft ingediend. Dit bleek zeer behulpzaam voor het samenstellen van een contro-

legroep (zie hoofdstuk 3 voor details).  

• Verantwoording middels activiteitenverslag. Voor de uiteindelijke verzilvering door 

de kennisinstelling of adviesbureau is een korte verantwoording middels een activi-

teitenverslag verplicht gesteld. Dit is uiteraard een extra belasting bij een bescheiden 

subsidiebedrag. Dit maakt echter enerzijds dat er een serieuze activiteit wordt uit-

gevoerd met behulp van de SDV, anderzijds biedt dat extra inzicht met het oog op 

de evaluatie. Welk type projecten (inhoudelijk, ingezette methoden, intensiteit) is 

uitgevoerd met behulp van de SDV. 

• Intermediairs. Het was mogelijk voor geïnteresseerde bedrijven om een aanvraag in 

te dienen via een intermediair. Deze keuze is gemaakt om het aantal aanmeldingen 

te verhogen. Een aanzienlijk deel van het MKB heeft weinig ervaring met het indienen 

van subsidieaanvragen. Vandaar dat het indienen via een intermediair het voor deze 

doelgroep mogelijk maakt om in aanmerking te komen voor een Service Design Vou-

cher.  

Ook is gekozen om veel aandacht te besteden aan communicatie rond de (experimentele) 

regeling, juist omdat deze nieuw geïntroduceerd is. Hier gaan we onderstaand kort op in. 

2.2.2 Aankondiging en ‘toegeleiding’ regeling 

In het voortraject van de (beide) beleidsexperimenten zijn spelers uit de maakindustrie 

(Smart industry, brancheorganisaties als Metaalunie, FME, NRK en CBM) alsmede sleutelfi-

guren uit de Creatieve industrie (Topteam Creatieve Industrie, Service Design Network 

Nederland, Dutch Creative Industries, CLICK-NL) gepolst over haalbaarheid van onder an-

dere een voucherregeling en een Community of Practice/Masterclass. Mede op basis daarvan 

is het eerste ontwerp van een service design voucher en een service design masterclass 

opgesteld. Op 28 oktober 2016 is de SDV-regeling gepubliceerd in de Staatscourant.27 De 

regeling is met de buitenwereld gecommuniceerd via verscheidene kanalen waaronder de 

KvK-nieuwsbrief, RVOnieuwsbrief (tweemaal) en website, Smart Industry nieuwsbrief, 

nieuwsbrieven en/of websites van VNO-NCW/MKB-Nederland, alsook via diverse branche- 

en belangenorganisaties in de maakindustrie en in de Creatieve Industrie. Voorts zijn de 

secretarissen van de relevante Topsectoren geïnformeerd, is gecommuniceerd via diverse 

regionale ontwikkelingsorganisaties (LIOF, Oost NV, Brainport) en is via diverse bladen/on-

line magazines die gelezen worden in de industrie via berichten gecommuniceerd (onder 

andere LINK magazine, vraagenaanbod.nl [een online magazine voor de industrie], www.ne-

derlandse-industrie.nl [idem], maakindustrie.nl [idem]). Ook is via een stand en het uitdelen 

van flyers op het jaarevent van Smart Industry in de Jaarbeurs Utrecht op 16 februari 2017 

verder bekendheid gegeven aan de SDV. Daarbij zijn – net als op de website van RVO – 

voorbeelden van MKB’ers uit de maakindustrie (met toestemming) gebruikt die succesvol 

diensten toe hebben gevoegd aan hun productaanbod; zie box 2 hieronder. 

  

                                                

27 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html 
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Box 2: Drie praktijkvoorbeelden van MKB-bedrijven die succesvol servitiseren 

 

WP Haton. Producent van bakkerijmachines WP Haton uit Panningen onderscheidt zich door haar 

klanten uitgebreide service- en supportpakketten aan te bieden. Het bedrijf beschikt over een uitge-

breid trainingscentrum waarin het via workshops en cursussen klanten meeneemt in de beleving van 

het maken van brood. Daarnaast heeft WP Haton een elektronisch documentatiecentrum en garan-

deert de webshop een snelle levering van onderdelen. Ook zet het bedrijf in op preventief onderhoud 

en het op afstand beoordelen van het functioneren van machines om productiekosten verder te ver-

lagen. Bekijk een filmpje op YouTube over WP Haton’s Blue Innovation Centre. 

 

Machinebouwer VMI. Machinebouwer VMI uit Epe is gespecialiseerd in productiemachines voor au-

tobanden. Naast machines biedt het bedrijf echter ook maatwerk serviceproducten in de vorm van 

serviceprogramma’s. Klanten kunnen kiezen uit een combinatie van diensten, waaronder een help-

desk, preventief onderhoud, spare parts kits, conditie-inspectie en training. Deze diensten zijn er op 

gericht de Total Cost of Ownership (TCO) te verlagen en de kwaliteit en betrouwbaarheid van hun 

OEM-machines te verhogen. 

 

247TailorSteel. 247TailorSteel uit Varsseveld profileert zich niet alleen als producent van laserge-

sneden en gekante producten uit buis en plaat, maar ook als dienstverlener en kennispartner. Klanten 

kunnen via een (digitale) personal assistent snel een offerte voor tekeningen krijgen. Het bedrijf kan 

dan op korte termijn de op maat gemaakte producten leveren. Door het hele logistieke proces van 

aanvraag tot uitlevering te beheersen, heeft 247TailorSteel een uniek dienstengericht businessmodel 

gecreëerd. 

 

 

2.2.3 Behandeling aanvragen & toekenning 

In totaal heeft RVO 110 aanvragen ontvangen, waarvan 4 na sluiting van de regeling. Om in 

aanmerking te komen voor een Service Design Voucher dienden de bedrijven aan drie eisen 

te voldoen: de aanvrager is een MKB-bedrijf, behoort tot de maakindustrie en heeft een 

kennisvraag gerelateerd aan service design in samenwerking met een kennisinstelling of 

adviesbureau geformuleerd. De kennisvragen zijn beoordeeld door RVO-adviseurs. Bij twij-

fels zijn de kennisvragen aan een panel bestaande uit RVO en Dialogic-medewerkers 

voorgelegd. In een aantal gevallen is nog om een nadere toelichting gevraagd. Uiteindelijk 

zijn er 35 aanvragen afgewezen vanwege een verkeerde sector (geen maakindustrie), 40 

aanvragen afgewezen op basis van de kennisvraag die niet voldeed en 4 aanvragen afgewe-

zen omdat er geen kennisinstelling/adviesbureau was betrokken bij de aanvraag. Op 15 mei 

2017 zijn er in totaal 60 vouchers door RVO toegekend. Daarmee was er onvoldoende basis 

voor het uitvoeren van een RCT op basis van loting, omdat dit uitgaat van een ruime over-

tekening. Daarom zijn we noodgedwongen teruggeschakeld van een RCT naar een quasi-

experimenteel design voor het SDV-beleidsexperiment. Wat dit betekent voor de monitoring 

en evaluatie lichten we toe in paragraaf 2.4.1. 

Na toekenning van de voucher dienden de aanvragers in samenwerking met de kennisinstel-

ling/adviesbureau binnen één maand een offerte aan te leveren bij RVO. Er zijn toen drie 

bedrijven alsnog afgevallen omdat ze geen of te laat een offerte hebben ingediend. Er is ook 

nog een aanzienlijke groep bedrijven die wel een voucher toegekend hebben gekregen, en 

ook een offerte in samenwerking met een kennisinstelling of adviesbureau hebben aangele-

verd, maar uiteindelijke de voucher niet hebben verzilverd. Uiteindelijk zijn er van de 57 nog 

15 vouchers niet verzilverd, ondanks de reminder die RVO heeft uitgestuurd twee weken 

voor de verzilveringsdeadline.  
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2.3 Ontwerp monitoring en evaluatie SDV beleidsexperiment  

2.3.1 Opzet 0- en 1-meting 

Om met zekerheid te kunnen vaststellen of een bepaald effect kan worden toegeschreven 

aan een interventie dienen kenmerken van de bedrijven waar de interventie mogelijk invloed 

op heeft te worden gemeten. Dit dient zowel vóór en ná de interventie plaats te vinden. De 

meting die voorafgaat aan de interventie wordt doorgaans de 0-meting genoemd. De eerste 

meting die plaatsvindt na de interventie wordt ook wel de 1-meting genoemd. De metingen 

vinden zowel plaats voor bedrijven in de experimentele- als controlegroep.  

Figuur 2 toont een schematisch overzicht van de monitoring en evaluatie op hoofdlijnen zoals 

die uiteindelijk alleen bij het SDV-beleidsexperiment heeft plaatsgevonden.  

 

Figuur 2: Schematisch overzicht montoring en evaluatiestrategie M&E. 

2.3.2 Inhoudelijke opbouw 0- en 1-meting: maturity model 

Om Service Design te meten maken we gebruik van het Service Innovation Maturity model 

(SIM-model) dat we hiervoor hebben ontwikkeld. Uitgangspunt is het hanteren van een ‘the-

ory of change’, cf. de standaarden voor een RCT28, die toegespitst is op de (doorgaans 

opeenvolgende) gedragsveranderingen die kunnen optreden wanneer bedrijven zich op ver-

dienstelijking gaan oriënteren. Het SIM-model bestaat uit zes opeenvolgende stadia, waarbij 

de hogere stadia overeenkomen met een verder geservitiseerde onderneming of verder 

doorgedreven verdienstelijking.29 Maturity slaat daarbij op volwassenheid. Het model geeft 

dus aan dat naarmate een onderneming verder is geservitiseerd dit op steeds meer aspecten 

                                                

28 Zie de RCT-richtlijnen die NESTA onlangs voor het Innovation Growth Lab heeft opgesteld. 

29 Service design zien we als een label dat momenteel in zwang is, servitisation of verdienstelijking als 

het fenomeen dat we beschrijven. Dit zijn analytische constructen en slechts een deel van de bedrijven 

zal bekend zijn met beide termen. 
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in de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten tot uiting komt. Door te meten aan deze op-

eenvolgende stadia van verdienstelijking kunnen we bepalen hoever de verdienstelijking is 

voortgeschreden op moment van 0-meting en 1-meting.  

Figuur 3 toont een schematisch overzicht van de stadia die geassocieerd zijn met verdien-

stelijking en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het eerste stadium is verdienstelijking 

bewustzijn (awareness). Dit stadium draait om het erkennen van de noodzaak van verdien-

stelijking of het belang van diensten binnen een maakbedrijf. In dit stadium is er nog geen 

concrete actie ondernomen; het gaat veelal om het bewustzijn dat verdienstelijking of 

diensteninnovatie een fenomeen is waar (meer) aandacht aan moet worden besteed. Het 2e 

stadium is formalisatie van verdienstelijking. In dit stadium begint de noodzaak voor ver-

dienstelijking en het toevoegen van dienstenfunctionaliteit aan de producten of de 

ontwikkeling van product-/dienst-combinaties (PDCs) concreter te worden. Het bedrijf in 

kwestie begint vorm te geven aan het opzetten van verdienstelijking en de ontwikkeling van 

PDCs. Vervolgens zal, naarmate het proces van verdienstelijking voortschrijdt, ook worden 

gekeken naar eventuele partners waarmee samengewerkt kan worden om PDCs vorm te 

geven De zoektocht naar eventuele partners hiervoor valt onder het 3e stadium van verdien-

stelijking. In stadium 4 worden vervolgens de resultaten van de transformatie naar het 

denken over en ontwikkelen van nieuw toe te voegen dienstenfunctionaliteit vertaald naar 

het aanbieden van concrete diensten in aanvulling op het reguliere productaanbod. In dit 

stadium zijn de diensten zodanig ontwikkeld dat deze ook worden aangeboden aan klanten. 

In stadium 5 worden de diensten en PDCs zoals ontwikkeld in stadium 4 ook daadwerkelijk 

afgenomen. Wanneer de diensten een goede positie in de markt hebben veroverd, en er een 

substantieel deel van de omzet wordt gegenereerd uit diensten en PDCs, spreken we van 

‘service succes’. Hiervan is sprake in stadium 6. Een maakbedrijf is dan dusdanig ver met 

verdienstelijking c.q. ontwikkeling en daadwerkelijke verkoop van PDCs dat er sprake is van 

een hybride MKB. Het SIM-model impliceert een dwingende volgorderlijkheid tussen de op-

eenvolgende stadia. Dit is niet noodzakelijk het geval. Het is voorstelbaar dat een bedrijf 

bijvoorbeeld een geslaagde dienst ontwikkelt zonder tussenkomst van een samenwerkings-

partner, dat bewustzijn groeit als er op basis van ‘ad hoc’ dienstverlening goede ervaringen 

ontstaan met verdienstelijking, etc.  

 

Figuur 3: Service Innovation Maturity (SIM) model. 

2.3.3 Uitvoering nul- en eenmeting SDV-beleidsexperiment 

Van november 2016 t/m 15 maart 2017 zijn de bedrijven in de gelegenheid gesteld om de 

0-meting langs elektronische weg in te vullen. Ze zijn daartoe via allerhande communicatie-

kanelen verwezen naar de RVO-site waarop niet alleen informatie over de SDV-regeling te 

vinden was, maar ook een link naar de nulmeting. Deze werd aangeduid als enquête in het 

kader van het beleidsexperiment en was verplicht om in te vullen indien men (later) een 

aanvraag voor een SDV wilde doen. Ook indien bedrijven pas op het moment van het feitelijk 

indienen van een aanvraag het elektronische aanvraagformulier invulden, zijn zij gewezen 

op de noodzaak ook de enquête ten behoeve van de nulmeting in te vullen. RVO heeft hierop 

ook gecontroleerd bij de beoordeling van de ingediende aanvragen.  

Na het verstrijken van het verzilveringstermijn – 5 maanden na eventuele toekenning van 

de SDV - heeft de 1-meting plaatsgevonden. Daartoe zijn zowel de “toegekende aanvra-

gers/verzilveraars” (de experimentele groep) alsook de groepen die samen de controlegroep 
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vormen te weten de “niet-aanvragers”, de “afgewezen aanvragers” en de “niet-verzilveraars” 

actief per email uitgenodigd (voor meer details over de samenstelling van de controlegroep 

zie paragraaf 2.4.4 en 2.4.5) en waar nodig maximaal tweemaal gerappelleerd. Vooral onder 

de groep van “toegekende aanvragers/verzilveraars” en “niet verzilveraars” is nagebeld om 

een zo hoog mogelijke response te bewerkstelligen. 

Bedrijven konden de 1-meting invullen in de periode van 1 december 2017 tot 20 december 

2017. De vragenlijsten van de 0- en 1-meting zijn opgenomen in bijlage 6 en bijlage 7. 

Gezien de korte incubatietijd tussen het verzilveringstermijn en de 1-meting is het aanne-

melijk dat het volledige effect van de SDV nog niet gemeten kan worden. We verwachten 

om die reden dat de voucher voornamelijk bedrijven naar de beginstadia van het SIM-model 

heeft gebracht. Het verdient dan ook aanbeveling om een 2-meting eind 2018 uit te voeren. 

Op deze manier kan er met meer zekerheid worden bepaald wat de mogelijke doorwerking 

van de voucher op de bedrijven in de experimentele groep is geweest en tot waar het effect 

van de SDV op de schaal van het SIM-model reikt.  

Bij het gebrek aan voldoende aanmeldingen voor de SDV bestond er niet de mogelijkheid tot 

loten. We waren daarom genoodzaakt om een second best controlegroep samen te stellen. 

De experimentele groep bestaat hierbij uit gehonoreerde SDV aanvragen. De controlegroep 

in dit experiment bestaat deels uit “afgewezen aanvragers” en deels uit bedrijven die wel de 

0-meting hebben ingevuld maar vervolgens geen aanvraag hebben ingediend (“niet-aanvra-

gers”). Daarnaast was er ook nog een groep bedrijven die wel de voucher toegekend hebben 

gekregen maar deze uiteindelijk niet hebben verzilverd. Deze groep “niet-verzilveraars” heb-

ben we ook meegenomen in de controlegroep. Van de aldus samengestelde controlegroep 

heeft uiteindelijk 25% (60 van de 239) ook deelgenomen aan de 1-meting. Van de experi-

mentele groep heeft 67% ook de 1-meting ingevuld (28 van de 42). In bijlage 9 gaan we 

kort in op de switch van de geprefereerde Randomized Controlled Trial (RCT) naar een zo-

genaamd Quasi-Experimenteel Design (QED) alsook op de samenstelling van de 

controlegroep voor de 0- en 1-meting van de SDV (bij quasi-experimenteel design) 
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3 Resultaten effectmeting SDV 

3.1 Van SIM-model naar concrete indicatoren  

Om de mogelijke effecten van het gebruik van de SDV te kunnen schatten is zowel in de 0-

meting als de 1-meting vastgesteld hoe de bedrijven in de experimentele en controlegroep 

scoorden op de opeenvolgende stadia van verdienstelijking zoals onderscheiden in het in 

paragraaf 2.4.2 geïntroduceerde SIM-model. Dit model vormt de basis voor de gehanteerde 

vragenlijsten. De verwachting is dat wanneer bedrijven op de een of andere manier profijt 

hebben van de SDV, zij “volwassener” worden op het gebied van diensteninnovatie, hoe ze 

hiermee omgaan en de mate waarin zij ook daadwerkelijk meer en minder geavanceerde 

diensten aanbieden, die ook daadwerkelijk door cliënten worden afgenomen en waar uitein-

delijk een betere firm performance mee wordt bereikt. We lichten nu de afzonderlijke 

elementen uit het SIM-model toe. 

• Om het Service Innovatie bewustzijn (stadium 1 in het model) te meten is responden-

ten allereerst gevraagd wat voor soort innovatie voor hun bedrijf de hoogste prioriteit 

heeft. De idee hierachter is dat wanneer dienstengerelateerde innovatie in prioriteit 

stijgt, het diensteninnovatie- of verdienstelijking-bewustzijn eveneens stijgt.  

• Daarnaast hebben we respondenten enkele stellingen voorgelegd die specifiek over de 

plek van diensten in innovatieprojecten gaan. Deze stellingen dienen als proxy voor 

formalisatie op het vlak van diensteninnovatie c.q. verdienstelijking, dat wil zeggen 

gestructureerde aandacht voor het fenomeen diensteninnovatie/verdienstelijking (sta-

dium 2 in het model). Voor elke stelling konden de respondenten aangeven of bepaalde 

aspecten op dit vlak zijn afgenomen, gelijk gebleven of zijn gestegen. De stellingen 

hebben betrekking op service innovatie formalisatie: denk hierbij aan de omvang van 

diensteninnovatieprojecten, het aantal projecten met aandacht voor diensteninnovatie 

en risico’s die geassocieerd zijn met een diensteninnovatieproject. 

• Naast stellingen over service innovatie formalisatie bevat de vragenlijst ook items m.b.t. 

toename of afname van samenwerking met derden binnen diensteninnovatieprojecten. 

Als maakbedrijven daadwerkelijk productdienstencombinaties gaan aanbieden, zullen 

zij daar in veel gevallen niet alle vaardigheden voor in eigen huis beschikbaar hebben 

en daarom eerst op zoek zullen gaan naar samenwerking met met derden om de PDCs 

te kunnen ontwikkelen en op termijn aanbieden (stadium 3 in het model). Ook uit de 

diensteninnovatieliteratuur is bekend dat zeker complexere diensten veelal worden aan-

geboden door een combinatie van samenwerkende bedrijven. De antwoorden op deze 

stelling geven een beeld over de rol van service innovatie partners. 

• Hierna is de respondenten gevraagd of ze in het afgelopen half jaar al werkelijk aan 

innovatie hebben gedaan (en zo ja, wat voor soort innovatie). Om het daadwerkelijke 

dienstenaanbod in kaart te brengen is respondenten gevraagd welke diensten zij ook 

al daadwerkelijk aanbieden (stadium 4 in het model). Daarbij is een onderscheid ge-

maakt tussen product-gerelateerde diensten en meer geavanceerde diensten. Bekend 

is dat veel productbedrijven aanvankelijk diensten zien als aanvulling of add ons op hun 

discrete, fysiek product en veelal pas in tweede instantie complexere, meer geavan-

ceerde diensten waarbij product en diensten veelal veel meer met elkaar verknoopt zijn 

(ergo daadwerkelijke PDCs) of als zelfstandige diensten kunnen worden aangeboden. 

Voor wat betreft de product-gerelateerde diensten konden de respondenten kiezen uit 

negen verschillende diensten die zij konden aanbieden. Bij de vraag naar geavanceerde 

diensten die zij konden leveren c.q. aanboden konden respondenten kiezen uit 5 ge-

avanceerde diensten. Per soort dienst was er de mogelijkheid om te kiezen tussen: ‘Ja’, 

‘Nee’, ‘Nee, maar wel in 2018’.  
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• Om vervolgens de afname van de diensten te kunnen vaststellen hebben we voor elk 

van de product-gerelateerde en geavanceerde diensten ook gevraagd welk percentage 

van de klanten de betreffende dienst ook daadwerkelijk afneemt (stadium 5 van het 

model). Tabel 2 toont alle mogelijke innovatietypen, product-gerelateerde diensten en 

geavanceerde diensten waarvan de de respondenten hebben aangegeven in hoeverre 

ze deze hebben gerealiseerd c.q. deze aanboden aan clienten en clienten deze ook 

daadwerkelijk afnamen.   

Tabel 2: Overzicht soorten gerealiseerde innovatie, product-gerelateerde diensten en geavanceerde 

diensten die zijn gemeten in 0- en 1-meting. 

Gerealiseerde innovatie Product-gerelateerde 
diensten 

Geavanceerde diensten 

Ontwikkeling van nieuwe 
producten 

Installatie, inbedrijfstelling Verhuur van producten, machi-
nes of uitrustingen 

Technische vernieuwing in het 
productieproces 

Onderhoud en reparatie Full service contracten vooral 
gericht op het onderhoud van 
uw producten 

Toevoegen van diensten aan 
producten 

Training Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of bij 
de klant 

Transitie naar bedrijfsmodel 
waarin diensten zelf centraal 

Ontwerp, technisch advies (incl. 
testen, simulaties, O&O voor 
klanten) 

Het overnemen van manage-
ment of onderhoudstaken bij de 
klant, om beschikbaarheid en 
kosten te beheersen 

Organisatievernieuwing Software ontwikkeling (bijv. 
software aanpassing) 

Andere dienstenconcepten o.b.v. 
prestatie gebaseerde beprijzing 

 Klantondersteuning op afstand 
(helpdesk, service hotline, web-
site) 

  

  Reviseren, vernieuwen (incl. 
functie opwaardering of software 
uitbreidingen) 

  

  End of life dienstverlening (bijv. 
recycling, opheffen, terugname) 

  

  Financiering   

 

Gezien de korte tijd tussen het verzilveren van de vouchers en het afnemen van de 1-meting 

bestond er niet de mogelijkheid om te bepalen of de SDV ook daadwerkelijk tot een betere 

bedrijfsperformance (stadium 6 in het model, service succes) heeft geleid. Wel is ten tijde 

van de 0- en 1-meting gevraagd aan de respondenten welk deel van de omzet wordt gege-

nereerd door diensten. Bij een eventuele 2-meting kan deze data worden gebruikt om te 

bepalen of er een omzettoename uit diensten is gerealiseerd en derhalve of de verdienstel-

ijking heeft geleid tot betere bedrijfsprestaties.  

3.2 Karakteristieken deelnemers experiment Service Design Vouchers  

3.2.1 Sector en omvang 

De SDV is gericht op het MKB in de maakindustrie. Uiteindelijk heeft een groep bedrijven uit 

uiteenlopende sectoren gebruik gemaakt van de vouchers (zie Tabel 4). Zowel in de experi-

mentele als in de controlegroep zien we dat de sectoren ‘Vervaardiging van producten van 

metaal’ en ‘Vervaardiging van overige machines en apparaten’ relatief sterk zijn vertegen-

woordigd. Dit kan te maken hebben met het feit dat dit simpelweg omvangrijke sectoren 
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zijn.30 Waarschijnlijker is dat in sommige sectoren de noodzaak tot en mogelijkheden voor 

verdienstelijking hoger zijn dan in andere sectoren. Dit kan bijvoorbeeld komen door aard 

van de producten: een machinebouwer heeft door de aard van het product eerder te maken 

met after sales services, spare parts en onderhoud en zal een intensiever contact met afne-

mers hebben omdat zijn product vaak een centrale rol speelt in het productieproces van een 

afnemer. Dit gaat minder op voor een producent van bijvoorbeeld chemische producten of 

voeding. Kortom, niet alle maakbedrijven in het MKB zullen evenveel druk voelen om te 

servitiseren of daar ook concrete aanknopingspunten voor hebben. Een belangrijke verklik-

ker is waarschijnlijk wel hoe intensief de samenwerking met een afnemer is en in welke mate 

het geleverde product een centrale rol speelt in het productieproces van de cliënt.  

Kijken we naar bedrijfsgrootte dan bedraagt het gemiddelde aantal werknemers van alle 

deelnemers aan het experiment 18. Dit geeft aan dat de SDV bovengemiddeld kleine bedrij-

ven aantrekt. Het middenbedrijf, waar er overigens ook weer relatief minder van zijn, heeft 

wellicht meer middelen (kapitaal, kennis, netwerk) om met verdienstelijking aan de slag te 

gaan als ze dit als een belangrijke ontwikkeling zien. Dit geldt minder voor het kleinbedrijf. 

Dit wijst er mogelijk al op dat een voucher vooral een bewustwordingsinstrument is dat een 

eerste duwtje geeft op het pad van verdienstelijking.  

Bedrijven in de controlegroep hebben met gemiddeld 21 werknemers een wat grotere be-

drijfsomvang dan bedrijven in de experimentele groep, met gemiddeld slechts 12 

werknemers (zie Tabel 4). Dat met name bedrijven met een kleine omvang deel hebben 

genomen aan het experiment kwam niet onverwachts. Waarschijnlijk is het zo dat grotere 

organisaties al reeds op de hoogte zijn van verdienstelijking of al wat stappen hebben gezet 

dit zelfstandig doorzetten of juist een substantiëler ondersteuning nodig zouden hebben dan 

wat mogelijk is met een relatief bescheiden bedrag middels een voucher. Het indiceert in 

ieder geval, net als bij de sectorale verdeling, dat wellicht een specifieker doelgroep zich 

aangesproken voelt door de SDV.  

Tabel 3: Sectorale verdeling respondenten experimentele- en controlegroep. 

Sector Controle Experimenteel 

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 1 

 

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

 

1 

Primaire bewerking van hout en vervaardiging van houtartikelen 2 

 

Reparatie en installatie van machines en apparaten 

 

1 

Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 2 

 

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 2 3 

Vervaardiging van dranken 1 

 

Vervaardiging van elektrische apparatuur 4 2 

Vervaardiging van kleding 

 

1 

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 1 

 

Vervaardiging van meubels 

 

2 

Vervaardiging van overige goederen 8 3 

Vervaardiging van overige machines en apparaten 16 3 

Vervaardiging van overige transportmiddelen 

 

1 

Vervaardiging van producten van metaal 10 5 

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

 

1 

Vervaardiging van textiel 2 1 

Vervaardiging van voedingsmiddelen 2 1 

Onbekend 9 3 

Totaal 60 28 

                                                

30 Ook het feit dat er in Nederland al via Smart Industry en de diverse fieldlabs al behoorlijke aandacht 

is voor verdienstelijking kan een rol spelen. Ook hier zijn machinebouwers relatief sterk vertegenwoor-

digd. 
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Tabel 4: Gemiddelde aantal werknemers voor de controle en experimentele groep. 

Aantal Werknemers Gemiddelde 

Controlegroep 21 

Experimentele groep 12 

Totaal 18 

3.2.2 Kennisvragen en typen service design projecten 

Om in aanmerking te komen voor de SDV moest de aanvrager in samenwerking met de 

kennisaanbieder een kennisvraag formuleren. In totaal zijn er 42 uiteenlopende kennisvra-

gen ingediend die positief zijn beoordeeld en ook daadwerkelijk zijn verzilverd. Elke 

kennisvraag kan in ruwweg drie categorieën worden geplaatst. 21 van de 42 van de kennis-

vragen waren sales-gerelateerd. Deze kennisvragen hadden betrekking op het bedienen van 

klanten of het in kaart brengen van klantwensen; zie box 3 voor een typisch voorbeeld. 

Andere kennisvragen hadden specifiek betrekking op het ontwikkelen van de bepaalde (pro-

ductgerelateerde) dienst (9 van de 42) of het ontwikkelen van een businessplan waarin 

diensten meer centraal staan (10 van de 42).   

Box 3: Voorbeeld sales-gerelateerde kennisvraag 

 

“Om te komen van correctief naar preventief onderhoud is meer inzicht in de klantbeleving noodza-

kelijk. Zoeken naar de totale ontzorging voor de klant. Op dit moment is onbekend wat de 

belevingswereld en servicebehoefte van de klant is, door het toevoegen van diensten aan onze ma-

chines hopen we op meer rendement en langdurige klantbinding. We willen meer inzicht verkrijgen 

in het voortraject van de beslissing tot aankoop van onze machines en diensten.” 

 

Van de 42 bedrijven in de experimentele groep hebben 24 een rapportage ingeleverd bij 

RVO. Op basis van deze rapportages kunnen we inzicht verschaffen in hoe de kennisvragen 

zijn ingevuld. De veelal sales gerelateerde klantvragen zijn bijvoorbeeld ingevuld door het 

inzetten van zgn. customer journeys en persona’s. De kennisvragen die meer toegespitst 

zijn op het ontwikkelen een concrete dienst zijn verschillende malen ingevuld door middel 

van Service blueprinting. In box 4 zijn nog enkele voorbeelden opgenomen van typische 

kennisvragen (door ons hergeformuleerd en geanonimiseerd) en in de projecten ingezette 

methoden/aanpakken om de kennisvragen te adresseren. 

Box 4: Voorbeelden van typen kennisvragen en aanpakken in SDV-projecten 

 

Voorbeelden van typen kennisvragen (ingekort en veralgemeniseerd): 

• Switch preventief onderhoud? 

• Nieuw verdienmodel? 

• Welke after sales diensten? 

• Inzet sociale media in contact client? 

• Mapping wensen klanten? 

• Hoe product-gerelateerde diensten aanbieden? 

• Product as a service? 

• Circulair business model? 

Voorbeelden van ingezette methoden/aanpakken in SDV-projecten: 

• Co-creatiesessies 

• Persona’s / marktonderzoek 

• Klantreizen / customer journeys 

• Context mapping 

• Service blueprinting 

• Uitwerken businessplan 
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3.2.3 Typen kennisaanbieders 

Vrijwel alle toegekende vouchers zijn ingezet voor een kennisproject met een adviesbureau 

en slechts in zeer beperkte mate bij een kennisinstelling zoals een universiteit of Hogeschool. 

We vermoeden dat dit het geval is omdat de aanvragers veelal een tamelijk praktische ken-

nisvraag hebben geformuleerd en verwachten dat beter met een adviesbureau te kunnen 

aanpakken. Ook kan meespelen dat het lastig is de juiste ingang te vinden bij een kennisin-

stelling. Zeker als het gaat om kennis van service design is niet evident waar deze vraag te 

beleggen. Verder speelt mee dat een aantal adviesbureaus actief de SDV’s onder de aandacht 

heeft gebracht van MKB’ers. Enkele adviesbureaus waren betrokken bij meerdere (inge-

diende en in enkele gevallen ook toegekende) aanvragen.  

Zoals eerder aangegeven was de SDV ook bedoeld om spelers uit de creatieve industrie (en 

dan met name de service design bureaus) te verbinden met de maakindustrie. Dit is tot op 

zekere hoogte gelukt. Meer dan de helft van de toegekende SDV die is uitgevoerd samen 

met een adviesbureau is het project uitgevoerd door een ‘creatief’ en in de andere gevallen 

door een meer generiek adviesbureau of adviesbureau met specialisatie op het gebied van 

financiering, marketing of technisch ontwerp. Ook voor de adviesbureaus geldt dat dit over 

het algemeen kleinere spelers zijn. Dat kan te maken hebben met het feit dat MKB’ers zich 

eerder door kleinere bureaus laten adviseren en/of grotere bureaus niet bekend zijn geweest 

met de SDV of het onvoldoende de moeite hebben gevonden om een service design project 

op te tuigen tegen een relatief geringe vergoeding.     

3.2.4 Intermediairs 

Een aanzienlijk deel van de aanvragen voor de SDV zijn ingediend via een intermediair. In 

totaal zijn er 47 aanvragen via 18 intermediairs ingediend. Van deze 47 zijn er uiteindelijk 

11 aanvragen afgewezen. Voor 22 aanvragen was de kennisinstelling/adviesbureau ook de 

intermediair. Dit impliceert dat de kennisinstellingen/adviesbureaus actief hun achterban 

hebben aangemoedigd om een aanvraag in te dienen voor de Service Design voucher. Er 

zijn verschillende redenen te bedenken waarom de kennisinstellingen/adviesbureaus dit heb-

ben gedaan. Zo kunnen kennisinstellingen/adviesbureaus hebben opgetreden als 

intermediair omdat ze overtuigd waren van het nut van de SDV en dit graag wilde delen met 

bedrijven die mogelijke geïnteresseerd hierin zijn. Ze kunnen daarbij een SDV ook zien als 

de welbekende spiering om een kabeljauw te vangen in de vorm van een substantiëler pro-

ject.  

Hoe dan ook is de vraag in hoeverre het gebruik van intermediair in het concrete geval van 

een beleidsexperiment moet worden aangemoedigd of niet. Enerzijds kunnen intermediairs 

een rol spelen bij het onder de aandacht brengen van een regeling en het genereren van 

aanvragen. Anderzijds ontstaat er mogelijk een vertekening omdat niet duidelijk is hoeverre 

de MKB’ers die via intermediairs gebruik maken van een regeling evenzeer intrinsiek gemo-

tiveerd zijn. Ondernemers moeten weliswaar een eigen bijdrage doen, maar het is goed 

denkbaar dat zij een voucher-aanvraag zien als een ‘baat het niet, dan schaadt het ook niet’-

traject en dus zelf weinig moeite in de aanvraag willen steken. Vaak is onbekendheid met de 

procedure en de tijdsinvestering een groter obstakel dan het eventueel moeten opbrengen 

van een eigen bijdrage. Al met al lijkt de SDV door de rol van intermediairs c.q. kennisaan-

bieders die een intermediair-achtige rol aannemen, minder een vraaggestuurd instrument 

dan zou kunnen wanneer aanvragers uit eigen beweging een aanvraag doen.  
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3.3 Bewustzijn belang van diensten(innovatie) 

Zoals toegelicht in paragraaf 2.4.2 en 3.1 bestaat het eerste stadium van service innovation 

maturity uit het bewustzijn van het belang van diensten en diensteninnovatie voor het ont-

zorgen van cliënten. Eén doel van de SDV is om bedrijven die onbewust onbekwaam zijn op 

dit punt bewust te maken, zodat ze in ieder geval zelf een goede afweging kunnen maken of 

verdienstelijking voor hen relevant is (wat uiteraard niet altijd het geval hoeft te zijn). De 

verwachting was dat de experimentele groep na het verzilveren van de voucher zich meer 

bewust is van de potentie van diensten en PDC’s. Om dit bewustzijn van de bedrijven in 

kaart te brengen hebben we bedrijven gevraagd wat voor soort innovatie voor hun bedrijf 

de hoogste prioriteit heeft. Figuur 4 toont de innovatieprioriteit van de innovatietypen voor 

de experimentele- en controlegroep ten tijde van de 0- en 1-meting. 

De meest opmerkelijke uitkomst vanuit het perspectief van het beleidsexperiment is dat het 

toevoegen van diensten aan producten duidelijk in prioriteit is gestegen voor de experimen-

tele groep, en niet voor de controlegroep. Dit is een duidelijke aanwijzing dat de SDV er 

mogelijk voor heeft gezorgd dat de bedrijven meer aandacht hebben gekregen voor het 

belang van diensten. Opmerkelijk is wel dat een tweede verklikker voor de switch naar meer 

diensten(innovatie) – de transitie naar een bedrijfsmodel waarin diensten centraal staan – 

niet in prioriteit is gestegen voor noch de experimentele, noch de controlegroep. Dit is een 

aanwijzing dat diensten door maakbedrijven die zich gaan oriënteren op diensten in eerste 

instantie als add ons worden beschouwd; als extra’s die nodig zijn om een completer product 

te kunnen aanbieden en verkopen. In veel gevallen zien we dat veel MKB-maakbedrijven 

ook moeite hebben om diensten apart in rekening te brengen. Ze verrekenen de diensten 

vaak in de prijs die ze voor een product vragen en ‘durven’ deze nog niet apart in rekening 

te brengen om de cliënten niet af te schrikken. Diensten zijn dan een hulpmiddel. Kennelijk 

is het nog een stap te ver om diensten daadwerkelijk meer centraal te positioneren in het 

businessmodel en te zien als een element dat apart kan worden beprijsd. Dat blijkt ook uit 

Figuur 4 waarin prioriteit die wordt toegekend aan ‘transitie naar een bedrijfsmodel waarin 

diensten zelf centraal staan’ voor zowel experimentele als controlegroep afneemt. Ditzelfde 

geldt voor ‘technische vernieuwing in het productieproces en ‘organisatievernieuwing’31. 

                                                

31 De verschillen tussen de experimentele en controlegroep zijn over tijd statistisch significant voor de 

innovatietypen: Ontwikkeling van nieuwe producten, technische vernieuwing in het productieprocess 

en het toevoegen van diensten aan producten (p<0,1). 
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Figuur 4: De prioriteit van verschillende innovatietypen voor de experimentele en controlegroep ten tijde 

van de 0- en 1-meting. 

Een tweede opmerkelijke uitkomst is dat de ontwikkeling van nieuwe producten wél weer 

belangrijker is geworden voor zowel experimentele als controlegroep. Dit wijst erop dat het 

verdienstelijking-proces niet noodzakelijkerwijs bestaat uit het vervangen van producten 

door diensten: de twee zijn nauw met elkaar verweven. Dat lijkt ook logisch. Typisch voor 

verdienstelijking in de maakindustrie is dat het niet draait om producten vervangen voor 

diensten, maar om het innovatief verbinden van die twee componenten. Juist door meer in 

te zetten op diensten (en daarmee interactie met klanten) krijgen ondernemingen vaak een 

beter beeld van welke producten verlangd worden. Ondernemingen die weg willen bewegen 

van ‘commodititization’ in hun markt gebruiken diensten als geavanceerd onderhoud en ad-

vies om niches te identificeren. Het vervullen van die niches kan dan betekenen dat ze weer 

nieuwe producten gaan maken, maar wel vanuit een bedrijfsmodel waarin diensten centraler 

staan. 

Kijken we tenslotte nog naar de controlegroep, dan valt daar op dat de hogere prioriteit voor 

productinnovatie gepaard gaat met een grote afname in de belangstelling voor procesinno-

vatie. Blijkbaar zitten er in deze groep veel maakbedrijven voor wie het steeds duidelijker is 

dat ze op een ander front willen innoveren dan hun processen (vandaar wellicht ook hun 

belangstelling voor service design), maar die er uiteindelijk toch relatief vaak voor kiezen 

om het in ontwikkeling van geheel nieuwe producten te zoeken. Bij deze grote verandering 

tussen de 0- en 1-meting kan niet uitgesloten worden dat er ook sprake is van een selectie-

effect: de bedrijven oriënteerden zich op andere vormen van innovatie dan procesverbete-

ring, maar kwamen bij ‘traditionele’ productinnovatie uit doordat ze geen voucher kregen of 

doordat ze geen voucher wilden. 
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3.4 Formalisering en samenwerking in het innovatieproces 

Na bewustzijn kan een MKB-maakbedrijf door gebruik van de SDV ook volwassener worden 

als het gaat formalisering van en samenwerking bij diensteninnovatie, respectievelijk sta-

dium 2 en stadium 3 uit het SIM-model dat we eerder introduceerden. Formalisering 

betekent dan dat er op uiteenlopende manieren meer en gestructureerder aandacht is voor 

diensteninnovatie, bijvoorbeeld door meer investeringen op dit punt, toename van het aantal 

innovatieprojecten waarin aandacht wordt besteed aan diensteninnovatie of continuïteit van 

diensteninnovatieprojecten. Op het punt van samenwerking is de idee dat het daadwerkelijk 

doorvoeren van diensteninnovatie veelal meer samenwerking met derden inhoudt. Bedrijven 

uit experimentele en controlegroep is gedurende 0- en 1-meting gevraagd in hoeverre aan-

dacht voor dergelijke aspecten de voorgaande zes maanden is afgenomen, gelijkgebleven of 

toegenomen. Aangezien de 0-meting op zijn vroegst in november 2016 plaatshad en de 1-

meting december 2018 zien we dus de ontwikkeling over een periode van maximaal ruim 

1,5 jaar. De verwachting was dat SDV zou bijdragen aan meer formalisering en meer sa-

menwerking bij diensteninnovatie bij de experimentele groep ten opzichte van de 

controlegroep.  

In Figuur 5 zijn de resultaten voor wat betreft vijf aspecten van formalisatie weergegeven. 

Hoewel de aantallen beperkt zijn, en we dus voorzichtig moeten zijn met te absolute uitspra-

ken, zien we dat in de experimentele groep omvang van investeringen in diensteninnovatie, 

aantal projecten met aandacht voor diensteninnovatie, doorlooptijden en continuïteit van 

diensteninnovatieprojecten vaker zijn toegenomen (wanneer we de antwoordcategorieën 

enigszins en sterk zijn toegenomen samennemen) dan voor de bedrijven in de controlegroep. 

Op het vijfde aspect scoort de controlegroep hoger dan de experimentele groep, maar het 

gaat hier uitgerekend om het ‘risico dat geassocieerd wordt met diensteninnovatie’. Dat zou 

er op duiden dat meer aandacht voor diensteninnovatie middels de SDV er juist ook aan zou 

kunnen bijdragen dat diensteninnovatie eerder overwogen wordt. Zo bezien wijzen alle vijf 

beschouwde aspecten van formalisering in de richting dat de SDV hieraan heeft bijgedragen. 

We zien dus niet alleen een geringe stijging in het bewustzijn rond diensteninnovatie, maar 

ook meer formalisatie of structurele aandacht voor diensteninnovatie in de experimentele 

groep in vergelijking met de controlegroep. Dat is gegeven de bescheiden interventie op-

merkelijk te noemen. Figuur 5 toont daarnaast ook of samenwerking met derden binnen 

diensteninnovatieprojecten is afgenomen, neutraal is gebleven, of is toegenomen. We zien 

dat in de experimentele groep alle deelnemers hebben aangegeven dat samenwerken met 

derden gelijk is gebleven of gestegen. In de controlegroep zien we ook een aanzienlijke 

toename, maar ook dat ruim 14% van de respondenten heeft aangegeven dat de samen-

werking met derden (sterk of enigszins) is afgenomen. De resultaten zijn op dit punt 

enigszins diffuus. We kunnen derhalve niet eenduidig aangeven of bedrijven die gebruik 

hebben gemaakt van de SDV binnen diensteninnovatieprojecten ook intensiever zijn gaan 

samenwerken. 

 



Dialogic innovatie ● interactie 41 

 
Figuur 5: Mate waarin aandacht voor diverse aspecten van formalisering diensteninnovatie is toe- of 

afgenomen in de 6 maanden voorafgaand aan 1-meting (ten opzichte van de 0-meting). 

3.5 Ontwikkeling en aanbieden van diensteninnovatie 

Volgens het SIM-model wordt na bewustzijn, formalisering en samenwerking in een volgend 

stadium verwacht dat bedrijven ook daadwerkelijk diensten gaan ontwikkelen, met als doel 

om deze diensten vervolgens aan hun klanten te kunnen aanbieden. Om de ontwikkeling van 

diensten in kaart te brengen hebben we de respondenten uit de experimentele en controle-

groep gevraagd of ze in het afgelopen half jaar aan innovatie hebben gedaan (en zo ja, wat 

voor soort innovatie). Dit is gevraagd in 0- en 1-meting en dus kunnen we zien of het aan-

bieden van innovatietypen met dienstenelementen ook daadwerkelijk is toegenomen in de 

experimentele groep. We hebben hier dezelfde innovatietypen opgenomen als in de vragen 

over diensteninnovatie bewustzijn (plus de optie ‘geen innovatie’). Op deze manier kunnen 

we vergelijken of een stijging in diensteninnovatie bewustzijn ook resulteert in daadwerkelijk 

diensteninnovatie. In Figuur 6 zien we het percentage participanten per type gerealiseerde 

innovatie ten tijde van de zes maanden voorafgaand aan de 0- en 1-meting.  
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Figuur 6: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat heeft geinnoveerd (uitge-

splitst naar verschillende typen innovatie) gedurende zes maanden voorafgaande aan respectievelijk 

0- en 1-meting. 

In paragraaf 3.3 zagen we dat toevoegen van diensten aan producten duidelijk in prioriteit 

is gestegen voor de experimentele groep en niet voor de controlegroep. Ook zagen we dat 

voor de experimentele groep product- en diensteninnovatie meer als nevengeschikt worden 

gezien. Het gaat daarbij nog om oordelen van de ondervraagde bedrijven. Wanneer we nu 

voor de innovatievraag uit Figuur 6 de verschillen in de experimentele groep en de contro-

legroep met elkaar vergelijken zien we dat er bij de controlegroep een hele lichte stijging 

van bedrijven is waar te nemen die zeggen niet geïnnoveerd te hebben. Bij de experimentele 

groep is dit juist gedaald. De ontwikkeling van nieuwe producten is bij zowel de experimen-

tele als de controlegroep wat gedaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de 1-

meting ten opzichte van de 0-meting. Technische vernieuwing is gestegen voor de controle-

groep maar gedaald bij de experimentele groep. In plaats daarvan zien we dat bij de 

experimentele groep, die de SDV hebben gehad, nu ook vaker wordt aangegeven dat bedrij-

ven diensten aan hun producten toevoegen en (in iets mindere mate) bezig zijn met de 

transitie naar een diensten-gebaseerd bedrijfsmodel. Dit is een indicatie dat maakbedrijven 

die de SDV-voucher hebben gekregen inmiddels intensiever met diensteninnovatie aan de 
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slag zijn gegaan. Opmerkelijk is dat terwijl de transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten 

centraal staan niet gestegen is in termen van bewustzijn tussen 0- en 1-meting, het percen-

tage bedrijven uit de experimentele groep dat zegt hiermee tussen 0- en 1-meting 

daadwerkelijk aan de slag is gegaan, is toegenomen.  

Dat bedrijven in de experimentele groep na de interventie intensiever bezig zijn met het 

toevoegen van diensten aan producten dan voor de interventie roept de vraag op wat voor 

soort diensten dit dan precies zijn. We hebben de respondenten een negental relatief een-

voudige product-gerelateerde diensten voorgelegd alsmede een vijftal meer geavanceerde 

diensten. Voor elk van de in totaal 14 diensten konden de respondenten aangegeven of ze 

de dienst aanboden of niet, of dat ze de dienst op dit moment nog niet aanbieden maar dit 

wel in de nabije toekomst van plan zijn te gaan doen. Figuur 7 toont het percentage bedrijven 

uit zowel de experimentele als controlegroep dat heeft aangegeven de negen product-gere-

lateerde dienst(en) aan te bieden ten tijde van de 0- en 1-meting. 

Opvallend is dat voor vrijwel alle diensten geldt dat bedrijven uit de controlegroep zich er 

minder mee zijn gaan bezighouden als we de 1-meting afzetten tegen de 0-meting; alleen 

voor de diensten ‘ontwerp en technisch advies’ en (in mindere mate) ‘financiering’ lijkt er 

sprake van een lichte stijging. Bij de experimentele groep ziet het beeld er anders uit. Afge-

zien van de dienst ‘softwareontwikkeling’ is daar juist voor alle typen product-gerelateerde 

diensten een stijging waar te nemen tussen 0- en 1-meting. De grootste relatieve stijging 

zien we bij de dienst ‘End of life dienstverlening’32; bij de experimentele groep is dit het soort 

dienst dat bedrijven (relatief) het vaakst aan hun activiteiten hebben toegevoegd, terwijl 

daar bij de controlegroep bijna de grootste daling zat. Het totale verschil bedraagt 44 pro-

centpunt, wat overeenkomt met een stijging bij de experimentele groep die anderhalf keer 

zo groot is als de daling bij de controlegroep. Dit kan erop wijzen dat diensten die te maken 

hebben met hergebruik en recycling (of ruimer circulair ondernemen) relatief sterk aan ver-

andering onderhevig zijn en mogelijk (verder) getriggerd worden door een SDV. Mogelijk 

voelt een aantal SDV-gebruikers hier een relatief grote noodzaak om het dienstenaanbod te 

ontwikkelen dan wel aan te passen. Omdat de aantallen relatief laag zijn, kan een toename 

met enkele bedrijven al een grote procentuele verandering te weeg brengen. We moeten 

deze percentages dan ook niet al te absoluut interpreteren.    

Figuur 7 geeft ook aan dat de volgorde waarin de diensten zijn voorgelegd grofweg corres-

pondeert met hoe gangbaar de diverse diensten zijn. Installatie, onderhoud, reparatie en 

training (bovenin) komen wat vaker voor dan softwareontwikkeling en recycling. Dat lijkt 

ook logisch omdat voor veel bedrijven eerstgenoemde diensten onder aftersales of mainte-

nance dienstverlening valt en dit zijn vaak typen diensten die als eerste door maakbedrijven 

worden aangeboden. Vraag daarbij is wel in hoeverre ze ook elk apart worden beprijsd. Soms 

leveren vooral kleinere maakbedrijven diensten “gratis” om zo zeker te stellen dat zij hun 

product ook daadwerkelijk kunnen verkopen. Voor hen is de uitdaging de diensten die zij 

leveren naast het feitelijk product ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Dit kan onder 

andere door deze verborgen diensten zichtbaar te maken en op deze aspecten ook bewust 

te innoveren (door bijvoorbeeld verschillende servicepakketten of nieuwe dienstenconcepten 

te introduceren).   

                                                

32 De gevonden verschillen zijn statistisch significant op het 90% betrouwbaarheidsniveau (p<0,1) 
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Figuur 7: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat verschillende typen pro-

duct-gerelateerde diensten aanbiedt ten tijde van de 0- en 1-meting. 

Naast de 9 product gerelateerde diensten hebben we ook gekeken of de bedrijven in de 

experimentele groep nu ook meer bezig zijn met zgn. ‘geavanceerde diensten’ dan de be-

drijven uit de controlegroep. Deze diensten zijn ‘geavanceerder’ omdat ze in tegenstelling 

tot de product-gerelateerde diensten meer op zichzelfstaand kunnen worden aangeboden 

aan klanten. Figuur 8 toont het percentage respondenten dat heeft aangegeven de geavan-

ceerde dienst(en) aan te bieden ten tijde van de 0- en 1-meting.  

Over het algemeen zijn de verschillen voor deze diensten gering. We zien voor de experi-

mentele groep dat alle geavanceerde diensten (met uitzondering van de dienst ‘Full service 

contracten’) iets zijn gedaald opzichte van de 0-meting. Voor de controlegroep is er een 

soortgelijk patroon; ook hier is het dienstenaanbod afgenomen (met uitzondering van de 

dienst ‘Verhuur van producten, machines of uitrusting’). Voor full-service contracten is de 

stijging bij de experimentele groep niet alleen relatief groot, maar dit gaat ook gepaard met 

een lichte daling bij de controlegroep. Verder is eigenlijk alleen opmerkelijk dat de daling bij 

‘het bedienen van eigen verkochte producten’ in de controlegroep 5 keer zo sterk is als bij 

de experimentele groep. Een verklaring hiervoor ontbreekt vooralsnog. Mogelijk speelt hier 
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een rol dat de Nederlandse vertaling van het begrip process outsourcing (waarbij een pro-

ducent bijvoorbeeld niet alleen de machines levert aan een klant, maar deze ook voor hem 

bedient) niet begrepen is.33 Het is ook een fenomeen dat nog relatief weinig voorkomt, zeker 

onder MKB-maakbedrijven, omdat het merendeel van de maakbedrijven zich primair ziet als 

aanbieder van producten.  

 
Figuur 8: Percentage bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat verschillende typen ge-

avanceerde diensten aanbiedt ten tijde van de 0- en 1-meting. 

3.6 Service afname en service succes 

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat voor de experimentele groep een aanzienlijke 

stijging is waargenomen in het aanbieden van een aantal soorten product-gerelateerde dien-

sten. Volgens het SIM-model is het volgende stadium dat de diensten ook daadwerkelijk 

door klanten worden afgenomen en gebruikt (stadium 5) en het omzetaandeel van diensten 

ook daadwerkelijk toeneemt (stadium 6).  

We hebben zowel ten tijde van de 0- als ten tijde van de 1-meting de respondenten uit de 

experimentele en controlegroep gevraagd welk percentage cliënten de product-gerelateerde 

                                                

33 Een verdergaande vorm van proces-outsourcing is dat een producent zijn machinepark verhuurt als 

een dienst. Wellicht dat de autoassemblage zoals VDL die momenteel voor BMW (de productie van de 

mini’s in Born) verricht zo kan worden gezien. VDL heeft geïnvesteerd in de assemblagecapaciteit van 

de fabriek en verhuurt die meerjarig aan in dit geval BMW. 
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diensten al daadwerkelijk afneemt.34 Figuur 8 toont het gemiddelde percentage klanten dat 

de product-gerelateerde diensten afneemt, uitgesplitst naar experimentele en controlegroep 

op het moment van 0- en 1-meting35. De figuur laat zien dat de respons uit de 1-meting 

relatief dichtbij de respons uit de 0-meting is gebleven en dat de scores voor de meeste 

product-gerelateerde diensten tussen experimentele groep en controlegroep beperkt ver-

schillen. Dit geeft aan dat het effect van de interventie in elk geval niet of nog niet geleid 

heeft tot een effect waarbij cliënten ook daadwerkelijk meer diensten of PDC’s zijn gaan 

afnemen ten gevolge van de inzet van de voucher. Gezien de geringe omvang van de inter-

ventie en de incubatietijd die nodig is voordat het effect van interventie via de eerste vier 

stadia uit het SIM-model (reeks bewustwording, formalisatie, eventueel samenwerking met 

partners en het formuleren van een aangepast aanbod) is het zeer waarschijnlijk nog te 

vroeg om enig effect te mogen verwachten op de afname van meer product-gerelateerde 

diensten door cliënten. Het wekt vertrouwen dat het merendeel van de diensten relatief gelijk 

is gebleven qua percentage klanten dat ermee wordt bediend tussen 0- en 1-meting.  

Opmerkelijke uitkomsten zijn (naast de afname van de ondersteuning van cliënten middels 

softwareontwikkeling) de sterke toename voor wat betreft ‘end of life’-dienstverlening en 

financieringsdiensten. De respondenten met een SDV-voucher lijken in de 1-meting een aan-

zienlijk hoger percentage klanten ook daadwerkelijk te ondersteunen met end-of-life-

dienstverlening. Deze ontwikkeling sprong er in voorgaande paragraaf bij het aanbod van 

product-gerelateerde ook al uit. Blijkbaar zijn diensten gerelateerd aan de circulaire econo-

mie, zoals recycling en collectie, een belangrijk onderwerp voor de partijen die vouchers 

gebruikt hebben. Kennelijk heeft tenminste een behoorlijk aantal van de respondenten op 

dit punt succesvol diensten aan het product kunnen toevoegen die ook al daadwerkelijk 

worden afgenomen. Dat kan een autonome ontwikkeling zijn die al voor de SDV onderweg 

was, of door de SDV zijn geïnitieerd, of een combi van beide (versterkend effect SDV). Het 

illustreert dat MKB in de maakindustrie in elk geval stappen lijkt te maken met dit type 

diensten. Datzelfde geldt in iets mindere mate voor diensten op het gebied van financiering. 

Dat is opmerkelijk omdat diensten rond financiering eerder geassocieerd zijn met bijvoor-

beeld leasingconcepten; dat zijn relatief geavanceerde vormen van dienstverlening, die in 

de regel niet in enkele maanden worden doorgevoerd omdat ze duiden om een belangrijke 

wijziging in het gehanteerde bedrijfsmodel. Ook hier geldt overigens dat we te maken heb-

ben met kleine aantallen bedrijven zodat een stijging bij enkele bedrijven kan leiden tot een 

relatief grote stijging.  

Voor de geavanceerde diensten laten we hier geen aparte figuur zien. Hiervoor geldt nog 

sterker dan voor de relatief eenvoudiger product-gerelateerde diensten dat hier geen noe-

menswaardig effect is waargenomen.  

                                                

34 Voor de geavanceerde diensten was het aantal aanbieders niet toereikend genoeg om zinnige uitspra-

ken over te doen de service afname. 

35 De verschillen tussen de experimentele en controlegroep zijn statistisch significant voor de afname 

van de diensten: Klantondersteuning op afstand, reviseren en vernieuwen en end of life dienstverle-

ning (p<0,05). De omvang van de steekproef is voor alle statische toetsen erg laag: hierdoor dient de 

significantie voorzichtig geinterpreteerd te worden.  
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Figuur 9. Gemiddelde percentage clienten van bedrijven uit experimentele groep en controlegroep dat 

verschillende typen product-gerelateerde dienste ook daadwerkelijk afneemt ten tijde van de 0- en 1-

meting 

In 0-meting en 1-meting is de respondenten ook gevraagd naar een inschatting van het 

omzetaandeel dat zij realiseerden uit diensten, zowel door direct diensten apart in rekening 

te brengen danwel een inschatting te doen van het omzetaandeel van diensten die indirect 

via de prijs van het door hen aangeboden goed is gerealiseerd. Het bleek voor bedrijven (te) 

vaak (te) moeilijk dit in te schatten en het aantal waarnemingen was uiteindelijk te laag om 

hier een betrouwbare uitspraak over te kunnen doen. Alleen al het feit dat het merendeel 

van de bedrijven moeite had te bepalen welke omzet zij met diensten – direct dan wel indi-

rect – realiseren, geeft al aan dat zij (nog) niet naar hun bedrijfsprestaties kijken vanuit dit 

perspectief, en hierop dus zeer waarschijnlijk ook nog niet apart sturen. Onze verwachting 

is dat maakbedrijven die succesvol de omslag naar een meer dienstengebaseerd business 

model weten te maken, op termijn wel in staat zullen zijn dit onderscheid te maken. Dat 

vergt veelal eerst het actief beprijzen van diensten en het administreren van de daarmee 

behaalde omzet. Kortom, stadium 5 en stadium 6 uit het SIM-model zijn met de SDV (nog) 

niet beïnvloed. 

3.7 Ervaringen deelnemers experiment  

Ervaringen met betrekking tot ontwerp en uitvoering SDV  

Hoewel strikt genomen geen onderdeel van de effectmeting geven we hier kort een aantal 

aspecten weer die te maken hebben met het oordeel van gebruikers en potentiele gebruikers 

– niet-aanvragers, afgewezen aanvragers en niet-verzilveraars voor zover die hebben 
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deelgenomen aan de 1-meting – over ontwerp en uitvoering van het instrument SDV. We 

nemen die hier op omdat ze inzicht geven in welke aspecten van de regeling mogelijk hebben 

gezorgd voor uitval. Ook biedt het inzicht in de aspecten van de regeling die mogelijk ver-

beterd zouden moeten worden om de effectiviteit van de regeling te verbeteren. We kijken 

achtereenvolgens naar redenen voor het niet indienen van een SDV-aanvraag, transparantie 

van de regeling, de snelheid waarmee de regeling werd uitgevoerd c.q. de tijdstermijn voor 

benutting van de toegekende voucher, redenen om de SDV mogelijk aan te bevelen en ten-

slotte mogelijke verbeterpunten. 

Redenen voor niet aanvragen van SDV-voucher 

Allereerst hebben enkele bedrijven toegelicht waarom ze ondanks het meedoen aan de 0-

meting toch geen aanvraag hebben ingediend. De reacties zijn een mix van niet mee kunnen 

doen omdat men niet tot de in de regeling genoemde sectoren behoorde (of omdat het 

incidenteel zelf intermediairs of kennisaanbieders zijn), bedrijven niet wisten of men kon 

deelnemen of geen tijd had om een aanvraag in te dienen of te laat was voor het indienen 

van een aanvraag.  

Oordeel over aspecten transparantie en snelheid  

Zoals valt af te lezen uit Figuur 9 zijn de verschillen tussen controlegroep en de experimen-

tele groep als het gaat om de beoordeling van diverse aspecten van de regeling en de 

uitvoering ervan aanzienlijk. Veel bedrijven uit de controlegroep menen dat de transparan-

tie erg te kort schiet als het gaat om duidelijkheid van de criteria op basis waarvan de 

SDV-vouchers werden toegekend. Een aspect springt daarbij uit het oog. Bedrijven be-

schouwen zich als maakbedrijf, maar staan bij de Kamer van Koophandel niet 

geclassificeerd in een industrie die tot de maakindustrie behoort. De figuren hieronder la-

ten ook zien dat specifiek de controlegroep moeite had te begrijpen wat een correct 

geformuleerde kennisvraag inhoudt en bijna de helft van de respondenten in de controle-

groep is het (helemaal) oneens met de stelling dat zij voldoende informatie hebben 

ontvangen omtrent de uitvoer van de Service Design Voucher. Deze drie reacties springen 

er duidelijk uit. Uiteraard zal dit beeld ook sterk bepaald worden door de bedrijven die af-

gewezen zijn en daarom negatiever hierover oordelen. De reacties op de overige stellingen 

zijn weliswaar iets milder, maar nog altijd kritisch. Stellingen over de vereiste om met een 

kennisinstelling of adviesbureau een aanvraag in te dienen gaan al iets meer over details 

van de regeling, en zijn mogelijk ook gewoon wat onbekender omdat niet iedereen in de 

controlegroep werkelijk een aanvraag heeft gedaan (en zich dus ook niet of minder in de 

procedure heeft moeten verdiepen). Voor wat betreft de twee aspecten die van doen heb-

ben met snelheid – de onderste twee aspecten – zijn in de experimentele groep nauwelijks 

bedrijven echt ontevreden (geen reacties met ‘helemaal oneens’). De controlegroep is ui-

teraard wat kritischer, zowel over de snelheid waarmee men werd geïnformeerd over 

toekenning/afwijzing als gehanteerde tijdsbestek voor het daadwerkelijk inzetten van een 

voucher. Al met al is de tevredenheid over diverse aspecten van ontwerp en uitvoering on-

der de experimentele groep als behoorlijk goed aan te merken en onder de controlegroep 

als matig. Verbeteringen op een aantal punten in ontwerp en uitvoering kan wellicht bijdra-

gen aan een grotere conversie van geïnteresseerde bedrijven naar het daadwerkelijk 

indienen van een aanvraag c.q. van indienen van een aanvraag naar het daadwerkelijk ge-

honoreerd krijgen van een aanvraag (zeker als bedacht wordt dat er relatief veel ruimte 

was bij het huidige aantal indieners om een aanvraag om te zetten in een toekenning).  
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Figuur 10: Mate waarin respondenten uit experimentele en controlegroep het eens/oneens waren met 

een negental aspecten van ontwerp en uitvoering service design voucher regeling 

Verbeterpunten SDV en tips voor EZK/RVO 

De reacties aangaande zowel verbeterpunten voor de regeling als tips voor de beleidsma-

kers/uitvoerders (EZ/RVO) – beide in de vorm van een open vraag in de 1-meting - bieden 

de nodige onderbouwing voor observaties die we al konden doen op basis van de vragen die 
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betrekking hadden op tevredenheid diverse aspecten SDV-regeling. Diverse respondenten 

hebben aangegeven dat meer duidelijkheid omtrent de aanvraag- en declaratieprocedure 

gewenst is. Ook is er enkele malen op gewezen dat de aanvraag relatief belastend is ten 

opzichte van het geboden voordeel. Dit hangt ook samen met het oordeel van een enkele 

respondenten dat men niet alleen de periode van twee weken waarin aanvragen konden 

worden ingediend, maar ook de tijd die men heeft om de voucher daadwerkelijk in te zetten 

wat krap vindt. Een veelgehoorde suggestie om de regeling te verbeteren is door (meer) 

voorbeelden te bieden die inzicht geven voor welke vragen de regeling kan worden ingezet. 

Mogelijk heeft deze laatste opmerking te maken met het feit dat niet bij alle (potentiele) 

aanvragers de term service design – ondanks de gegeven toelichting hierop – voldoende 

bekend is. Ook zijn er enkele opmerkingen gemaakt over de onduidelijkheid rond declaratie 

van de voucher (de verzilvering door kennisaanbieder) en uiteraard het bescheiden bedrag 

dat met de voucher is gemoeid. De meeste verbeterpunten zijn hooguit enkele malen ge-

noemd. Er zijn geen verbeterpunten die er duidelijk bovenuit steken en echt veelvuldig zijn 

genoemd.   

Redenen om SDV aan anderen aan te bevelen  

Naast verbeterpunten is er ook een breed palet van redenen genoemd waarom men de SDV 

zou aanbevelen aan andere bedrijven. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de reacties bij 

verbeterpunten, er nu vaak gesteld wordt dat de regeling een bruikbare en (aangenaam) 

laagdrempelige manier biedt om met een nieuw thema te experimenteren. Diverse respon-

denten stellen dat de voucher ze geholpen heeft om een nieuwe kijk te ontwikkelen op 

innovatie en potentiele klanten. Ook wijst men impliciet op additionaliteit, door te stellen dat 

de regeling net het zetje geeft dat een bedrijf nodig had of dat men met behulp van de 

voucher extra kennis heeft verzameld, de voucher heeft aangezet tot experimenteren of een 

versnelling teweeg heeft gebracht in een innovatietraject. Kortom, voor een behoorlijke 

groep van gebruikers lijkt de SDV duidelijk meerwaarde te hebben.  
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4 Conclusies 

4.1 Inleiding 

De Service Design Voucher (SDV) is een compleet beleidsexperiment, waar daadwerkelijk 

een nulmeting en eenmeting heeft kunnen plaatsvinden, zij het met een quasi-experimenteel 

design in plaats van een randomised controlled trial. Het Service Design Voucher experiment 

heeft inhoudelijk geleid tot belangrijk inzichten over hoe op basis van een relatief bescheiden 

interventie toch belangrijke aanzetten op het gebied van bewustwording en een begin van 

gedragsverandering kan worden bevorderd als het gaat om servitisering van het MKB in de 

maakindustrie.  

In paragraaf 4.2 hanteren we het diensteninnovatieperspectief (het inhoudelijke perspectief 

zoals behandeld in hoofdstuk 3) en geven we aan welke lessen zijn geleerd als het gaat om 

bevorderen van de switch naar dienstengebaseerde businessmodellen in de maakindu-

strie/verdienstelijking. In paragraaf 4.3 zetten we vervolgens de belangrijkste lessen op het 

gebied van het uitvoeren van beleidsexperimenten (het procesperspectief zoals behandeld 

in hoofdstuk 2) op een rij. 

4.2 Lessen en aanbevelingen met betrekking tot het bevorderen van 

servitisatie  

Behalve lessen over beleidsexperimenten in het algemeen dient deze studie natuurlijk ook 

om inzichten te genereren over specifiek het bevorderen van servitisatie. Belangrijk om te 

benadrukken is dat de Service Design Voucher met een maximum van €3000 een relatief 

bescheiden interventie is. Niettemin kunnen we op basis van analyses m.b.t. deelname en 

geboekte resultaten op het vlak van service innovation maturity wel degelijk enkele lessen 

trekken. 

1. Het is aannemelijk dat de service design vouchers hebben bijgedragen aan 

bewustzijn en strategie rondom verdienstelijking bij MKB-maakbedrijven. 

Dit zijn effecten die vooral betrekking hebben op de eerste stadia van het 

service innovation maturity model. Als we de bevindingen voor de afzonderlijke 

stadia aflopen komen we tot de volgende constateringen: 

• We zien dat de experimentele groep zich meer bewust is geworden van Service 

Design en op een aantal punten meer doet aan Service Design formalisatie, 

meer samen is gaan werken met partners in dienstentrajecten en meer diensten 

is aan aanbieden. Bij de experimentele groep is het ‘toevoegen van diensten 

aan producten’ gestegen in de rangorde van innovatietypen die prioriteit heb-

ben; dit in tegenstelling tot de controlegroep. Tegelijkertijd is er in beide 

groepen ook meer belangstelling voor ontwikkeling van nieuw producten. De 

overige drie innovatietypen hebben nu wat minder prioriteit. Ook als het gaat 

om gerealiseerde innovatie is er enkel bij de experimentele groep een duidelijke 

stijging bij ‘diensten aan producten toevoegen’.  

• De mate waarin innovatieve activiteiten al resulteren in het aanbieden van pro-

duct-gerelateerde diensten is kort na de interventie gering, maar wel (al) 

zichtbaar: stijgingen en positieve verschillen tussen de experimentele en con-

trolegroep zijn er vooral als het gaat om ‘ontwerp, technisch advies’, ‘reviseren, 

vernieuwen’ en ‘end of life dienstverlening (e.g. recycling)’.  

• Opmerkelijk is dat er bij de geavanceerde diensten maar weinig te zien is. Het 

meest in het oog springend is dat er in de controlegroep een lichte daling is als 

het gaat om het aanbieden van ‘full-service contracten gericht op onderhoud 
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van producten’, terwijl hier in de experimentele groep juist sprake is van een 

stijging.  

• We zien nog geen effecten in de latere stadia in het maturity-model: het per-

centage klanten dat de diensten afneemt is niet tot nauwelijks gestegen. Ook 

zien we (nog) geen effecten voor structurele omzet die wordt gegenereerd door 

diensten. Hierbij moet wel nogmaals worden benadrukt dat de 1-meting zeer 

vroeg na het vouchertraject heeft plaatsgevonden; er bestaat een aanzienlijke 

kans dat wanneer er op een later tijdstip nogmaals wordt gemeten er vervolgens 

wel positieve effecten worden gemeten op de latere stadia in het SIM-model. 

 

Of en op welke manier de SDV-regeling verantwoordelijk is voor de geobserveerde 

verschillen is niet goed te zeggen; het betreft hier een quasi-experiment op basis 

van een relatief laag aantal respondenten, en het gaat ook maar om een interventie 

van bescheiden omvang die pas recentelijk heeft plaatsgevonden. Dit is echter wel 

consistent met de constatering dat er bij de experimentele groep (nog) vooral voor-

uitgang is geboekt op het vlak van bewustzijn en strategie rondom verdienstelijking. 

De vraag die zich op basis van de bevindingen hoe dan ook opdringt is: moet de SDV 

worden doorgezet, en zo ja in welke vorm. Hier gaan we in de volgende conclu-

sies/aanbevelingen op in.  

2. Het onderzochte instrument is vooral geschikt voor de tussengroep van be-

drijven die weten dat ze iets met servitisatie willen, maar zich daar nog 

nauwelijks in hebben verdiept. Als het gaat om deelname aan het beleid zien we 

dat vooral het kleinbedrijf op de SDV afkomt en dat het bereik waarschijnlijk beperk-

ter is dan vooraf gedacht. Deels komt dit vanwege praktische redenen die ook in de 

vorige sectie al zijn genoemd (de regeling is weinig bekend, is ook nieuw, indiening-

stermijn was kort etc.), maar deels ook om inhoudelijke redenen: het label SDV 

wordt niet breed herkend, de creatieve industrie heeft het minder opgepikt dan ge-

dacht36, en servitisatie-ondersteuning in de vorm van een voucher spreekt alleen 

een ‘tussencategorie” bedrijven aan die moeilijk op voorhand is te selecteren. Op dit 

punt is het essentieel om te begrijpen dat er sprake kan zijn van een ‘catch 22’: aan 

de ene kant zijn er bedrijven die gebaat zouden zijn bij een oriëntatie op servitisatie, 

maar zij herkennen de problematiek niet, zullen dus niet indienen, en blijven zo 

onbewust onbekwaam. Aan de andere kant zijn er bedrijven die al de noodzaak zien 

om met servitisatie aan de slag te gaan: voor hen is de SDV een onvoldoende sti-

mulans om iets groters op te pakken.   

 

Voor een eventueel vervolg is het zaak om de voornoemde groepen te kunnen on-

derscheiden, en vooral om een duidelijke visie te vormen op wie vooral ondersteund 

moet worden. Bij de onbewust onbekwamen is zelfs een eigen bijdrage (in geld of 

uren) misschien al te veel gevraagd, terwijl de relatieve kopgroep juist dermate con-

crete vragen zal hebben dat voorlichting over verdienstelijking en een klein project 

als “teen in het water” ze nauwelijks vooruithelpt. In het laatste geval is het beter 

mogelijk om de bedrijven te helpen met ondersteuning die aansluit bij specifieke 

problemen (e.g. gebrek aan mogelijkheden om dienstenconcepten te testen). Tege-

lijkertijd dringt zich dan wel in toenemende mate de vraag op waarom beleidssteun 

                                                

36 Hoewel er zeker samenwerking tussen spelers uit de creatieve industrie en maakbedrijven tot stand 

is gekomen, is bij hooguit de helft van de toegekende en uitgevoerde SDV-projecten sprake van een 

link tussen een speler uit de creatieve industrie en een maakbedrijf. In die zin is de opzet van de SDV 

als middel om nieuwe crossovers tussen de creatieve industrie en de maakindustrie te bevorderen 

slechts deels geslaagd.  
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gerechtvaardigd is als bedrijven al overtuigd zijn van het belang om met servitisatie 

aan de slag te gaan. Bij bedrijven die in heel pril stadium verkeren doet zich iets 

dergelijks voor: als awareness echt het probleem is, hoeveel moeite dient er dan 

gestoken te worden in interventies die enkel dienen om een potentieel relevante 

ontwikkeling onder de aandacht te brengen (zodat bedrijven zich in ieder geval ver-

diepen in de vraag wat het voor hen kan betekenen, en of het dus relevant voor ze 

is)?  

 

3. Er zijn meerdere rationales die servitisatie-beleid legitimeren; eventueel 

vervolgbeleid dient aan te grijpen op de meest concrete knelpunten. De al-

gemene rationale die bij de SDV van toepassing was betrof het ondersteunen van 

‘capability development’ op het vlak van servitisatie. Het ontwikkelen van het service 

innovation maturity model (en het analyseren van gedragsveranderingen in dit ka-

der) dwingt nu om beter na te denken over waar precies het schort als het gaat om 

het ontwikkelen van servitisatie-vaardigheden. Voor awareness-beleid kunnen we 

stellen dat bedrijven soms over onvoldoende informatie beschikken om een investe-

ring in servitisatie te overwegen (‘informatie asymmetrie’). Indien ze het belang wel 

zien om dit op te pakken kan het ook spaaklopen bij het zoeken van een partner die 

de juiste kennis heeft op een MKB-maakbedrijf bij de transformaties te begeleiden 

(‘coördinatiefalen’). Tenslotte is het mogelijk dat de maakbedrijven het belang wel 

zien en de juiste partijen wel weten te vinden, maar huiverig blijven omdat ze twij-

felen of ze zelf wel de voordelen terugzien van investeringen in organisatie-

aanpassingen en (diensten)innovatie; in die gevallen loopt servitisatie stuk op ren-

dabiliteit voor de ondernemer (positieve ‘externalities’ naar andere bedrijven worden 

door die ondernemer immers niet meegenomen in de business case). 

 

Op basis van de genereerde inzichten ligt het voor de hand om in het vervolg te 

focussen op de meest urgente knelpunten. Een alternatief is om niet per knelpunt 

een interventie te bedenken, maar om een instrument te ontwikkelen dat ruimte 

biedt voor steun op de specifieke SIM-stadium waarin een bedrijf vastloopt. Op zich 

zijn de vouchers qua geboden vrijheid lang niet slecht, omdat bedrijven zelf hun 

kennisvraag konden ontwikkelen en daar een geschikte kennisleverancier bij moch-

ten zoeken. Dit maakt het mogelijk om de voucher in te wisselen voor zowel een 

‘beginnerscursus servitisatie’ als voor het verkennen van een concrete service design 

tool. Uiteraard gaat het in alle gevallen slechts om enkele adviesdagen; er zijn geen 

testfaciliteiten of andere vormen van substantiële prikkels ter beschikking gesteld. 

Dit is in lijn met de bevinding dat, hoewel er veel mogelijk was bij de SDV, de best 

observeerbare ontwikkelingen vooralsnog vooral betrekking hebben op de eerste 

stadia van het SIM-model. 

 

Onderwerp, vorm en doelgroep van de voucher zijn allen relevant en acceptabel, en heeft 

bij een selecte groep van MKB-maakbedrijven een zetje in de goede richting gegeven op het 

pad van verdienstelijking. Echter, een geheel nieuw en eigenstandig instrument met een 

geheel eigen label met alle benodigde communicatie bleken voor beide beleidsexperimenten 

soms een brug te ver. Op basis van de bevindingen van het beleidsexperiment adviseren wij 

daarom de service design vouchers niet voort te zetten in de huidige vorm. Het lijkt raad-

zaam om naar andere manieren van stimulering van verdienstelijking dan de hier beproefde 

service design voucher te overwegen. Met het oog op de toekomst zien we drie manieren 

om verdienstelijking (en ruimer de aandacht voor niet-technologische of diensteninnovatie) 

te bevorderen, te weten een generieke variant, een continueringsvariant en een specifieke 

variant (waarbij telkens de behoefte vooraf moet worden getoetst). We lichten ze hier kort 

toe. 
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I. In een generiek variant kan binnen het bestaande instrumentarium nadruk-

kelijk ruimte worden gemaakt voor verdienstelijking of ruimer 

diensteninnovatie. Het is duidelijk dat veel maakbedrijven worstelen met het toe-

voegen van diensten aan hun productportfolio, het ontwikkelen van 

productdienstencombinaties en het monetariseren van de diensten die ze in veel 

gevallen al deels aanbieden. Tegelijkertijd wijst deze studie uit dat juist die com-

plexititeit en onbekendheid bedrijven ervan kan weerhouden om zich er ook echt in 

te verdiepen; vandaar de suggestie om ondersteuning voor verdienstelijking te ver-

binden aan toegankelijke instrumenten uit het bestaande instrumentarium.  

 

II. In een continueringsvariant kan de voucher opnieuw – en met inachtneming 

van de opgedane lessen – worden aangeboden. De idee is dat juist nu de eerste 

ervaringen op zijn gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om het identificeren en bereiken 

van een doelgroep, een versie 2.0 kan worden ontwikkeld die beter aansluit en waar-

bij opnieuw de effecten kunnen worden gemeten en beoordeeld. In zijn basisontwerp 

bestaat de voucher, RVO kan bouwen op de ervaring en monitoring- en effectmeting 

zijn ook goeddeels bekend. Behalve het beleidsbudget dat hiermee gemoeid is zijn 

de additionele kosten van een voortgezet experiment dus relatief bescheiden. Het 

bezwaar dat servitisatie en service design labels zijn die wellicht te generiek zijn blijft 

bestaan. Om die reden geven we ook de specifieke variant nadrukkelijk in overwe-

ging.  

 

III. In een specifieke variant kan verdienstelijking onderdeel zijn van lokale, 

sectorale of thematische beleidsinterventies en -initiatieven. Hoewel er in zijn 

algemeenheid behoefte lijkt aan instrumenten als de SDV, is ook duidelijk geworden 

dat het moeilijk is om een nieuw instrument meteen op de juiste plaats te krijgen. 

De combinatie van nieuw onderwerp, nieuwe vorm, voor een nieuwe doelgroep (en 

dan ook nog in experimentvorm) kent een groot risico dat, als het erop aankomt, 

maar weinig bedrijven deelnemen aan iets waarvan ze het belang op zich wel her-

kennen. Een alternatief voor de hierboven gesuggereerde aanpak is om 

verdienstelijking in het vervolg niet als kernonderwerp van een (herkenbaar) instru-

ment te nemen, maar het onderdeel te laten zijn van thematiek waar bedrijven pro-

actiever, dus vanuit zichzelf, mee aan de slag gaan. Servitisatie is dan bijvoorbeeld 

een middel (en geen doel op zich) om vorm te geven aan circulair ondernemen, aan 

slim produceren of ondernemingsgroei via de switch naar nieuwe verdienmodellen. 

Op dergelijke onderwerpen bestaan nationale instrumenten, maar ook steeds meer 

regionale, sectorale en thematische initiatieven. In die vorm zouden service design 

vouchers onderdeel kunnen zijn van een initiatief om MKB-bedrijven in provincie of 

specifieke regio kennis te laten maken met de kansen die verdienstelijking biedt. 

Verdienstelijking zou ook nadrukkelijker gekoppeld kunnen worden aan Smart Indu-

stry of een of enkele van de fieldlabs met een duidelijk opdracht op het gebied van 

verdienstelijking (daar is momenteel al sprake van). Ook een initiatief om circulair 

ondernemen in het MKB als kans onder de aandacht te brengen zou gebruik kunnen 

maken van een instrument zoals de service design vouchers.37 Weer een andere 

optie is dat kennisinstellingen, indien ze over kennis en vaardigheden beschikken om 

                                                

37 Er is tenminste een regionaal beleidsinitiatief dat wel specifiek gericht is op servitisatie van MKB-

ondernemers in de MKB-maakindustrie en daartoe onder andere gebruik maakt van voucher, te weten 

het programma Limburg Makers, zie https://www.liof-limburgmakers.nl/subsidie-instrumenten.  
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maakbedrijven te ondersteunen bij servitisatie, nadrukkelijker in zou kunnen zetten 

op vouchers als middel om vorm te geven aan hun valorisatieopdracht.  

 

Kortom, bovenstaande voorbeelden sluiten aan bij de idee dat voor veel maakbedrijven 

verdienstelijking geen doel op zich is, maar een middel om de concurrentiekracht te 

verbeteren door slimmer, duurzamer en meer in samenwerking te produceren. Ook zijn 

ze consistent met de bevinding dat capability development wellicht beter niet van bo-

venaf opgelegd kan worden, maar juist het meeste kans van slagen heeft als het belegd 

wordt in de netwerken (en interessegebieden) van de doelgroep zelf. De meest extreme 

variant van de laatste aanbeveling die we hier behandelen is dat servitisatie als zodanig 

nauwelijks benoemd wordt, en alleen ‘onder de motorkop’ aan bod komt in voucher-

trajecten die gericht zijn op bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsmodellen, digitalisering of circu-

lair ondernemen. Omdat de vouchers qua vorm en evaluatiemogelijkheden positieve 

kenmerken hebben is het goed om na te gaan in hoeverre ze in het vervolg ook (weer) 

voor dergelijke andere thema’s aan te wenden zijn.  

 

4.3 Lessen en aanbevelingen m.b.t. het uitvoeren van beleidsexperi-

menten  

Het doorlopen van de volledige cyclus van beleidsontwerp, -implementatie, -monitoring en 

–evaluatie levert diverse inzichten als het gaat om de vormgeving en toepasbaarheid van 

beleidsexperimenten. We zien daarbij af van lessen die generiek voor evaluaties gelden zoals 

de langere incubatietijd die nodig is om te bepalen of een instrument of een beleidsexperi-

ment daadwerkelijk effect sorteert. Ook attrributie38 is een generiek probleem dat inherent 

is aan alle beleidsevaluaties van individuele instrumenten c.q. experimenten. We presente-

ren hier de 7 belangrijkste lessen: 

1. De combinatie van een nieuw beleidsexperiment voor een nieuwe doelgroep 

is moeilijk te verenigen met de hoge eisen die een RCT stelt. Er zijn relatief 

weinig voorbeelden, ook internationaal, van beleidsexperimenten waarbij een 

nieuwe beleidsinterventie voor een nieuwe doelgroep op basis van een RCT wordt 

getoetst. Veel beleidsexperimenten betreffen een variatie binnen een bestaande in-

terventie. Daarmee kan een bestaand beleidsinstrument geleidelijk en incrementeel 

worden geoptimaliseerd. In het vervolg is het wellicht verstandig om nadrukkelijker 

rekening te houden met het onderscheid tussen explanatory/efficacy trials en prag-

matic/efficiency trials. De eerstgenoemde soort draait om het onderzoeken van óf 

een bepaald soort beleid kan werken (doorgaans in een sterk gecontroleerde 

                                                

38 Experimenten zullen zelden in een beleidsarme context plaatsvinden. Zo maakt de reguliere kennis-

voucher onderdeel uit van de MIT-regeling die daarnaast nog andere modaliteiten kent om het MKB 

te betrekken bij topsectoren. Daarnaast zijn er tal van regelingen waaraan een bedrijf wel of niet of 

tijdelijk kan deelnemen. Het is de vraag of ook in een RCT rekening kan worden gehouden met al deze 

verschillende combi’s van interventies – en derhalve of het netto effect van een (experimentele) be-

leidsinterventie precies kan worden gemeten. Dit stelt zulke hoge eisen aan wat we weten van 

ondernemingen en ook het aantal ondernemingen (om de juiste controlegroep te kunnen construeren 

die in nagenoeg alle aspecten lijkt op de experimentele doelgroep), dat het naar ons idee ook de 

moeite loont om verder te verkennen of quasi-experimentele designs kunnen volstaan. Dat zou al een 

enorme verbetering zijn ten opzichte van de bestaande praktijk waarin veelal instrumenten worden 

gelanceerd zonder enige vorm van beleidsexperiment. Het denken in termen van experimentele en 

controlegroepen en nauwkeurig navragen wat een experimentele interventie teweegbrengt (ook langs 

meer kwalitatieve weg) kan potentieel al een sterke verbetering opleveren voor het ontwerp van in-

strumenten die vervolgens meer grootschalig worden geintroduceerd 
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setting), terwijl het bij de tweede soort gaat om het optimaliseren van effectiviteit 

in een real-life setting. Zoals al blijkt uit de uitgebreide voorstudies bij de hier ge-

rapporteerde beleidsexperimenten was het op voorhand allerminst duidelijk hoe 

service innovatie het best een beleidsimpuls kon krijgen. Ondanks het bestaan van 

literatuur op dit vlak is er nog altijd discussie over criteria en uitgangspunten voor 

het vormgeven van concrete instrumenten. Dit onderstreept dat een explantory trial 

op zijn plaats was.  

 

2. De eisen die aan een RCT gesteld worden zijn behoorlijk stringent, zeker in 

combinatie met een beperkt beleidsbudget voor een beleidsexperiment. Er 

zijn ons inziens weinig omstandigheden waarin aan alle of de meeste van de eisen 

aan een RCT kan worden voldaan. De innovatievoucher was en is een goede kandi-

daat omdat hier relatief eenvoudig een grote n kan worden bereikt en de interventie 

niet overdreven groot is (en dus niet zo snel op bezwaren als ongeoorloofde staats-

steun stuit). Dit blijkt ook uit het feit dat internationaal gezien relatief veel RCTs 

voucherschemes betreffen. Vraag is dus ook of in alle beleidsexperimenten de zware 

eisen van een RCT gehandhaafd moet worden. Uiteraard geldt dat in een RCT cau-

saliteit het beste kan worden aangetoond, maar het gevaar dreigt dat alleen 

beleidsexperimenten in aanmerking komen die zich lenen voor een RCT. Daarmee 

gaat de methodische eis de inhoudelijk eisen aan een beleidsexperiment mogelijk 

overstemmen. 

 

3. Nieuwe interventies kunnen nog niet bogen op bekendheid en er moet der-

halve sterk geïnvesteerd worden in bekendheid onder de doelgroep (die 

bovendien nauwkeurig moet worden bepaald) indien gekozen wordt voor 

de RCT-vorm. Om die reden moet goed gekeken worden wanneer de RCT-vorm 

vereist is en wanneer kan worden volstaan met een minder veeleisende opzet van 

een experiment. De SDV heeft aangetoond dat ondanks een zeer uitgebreide com-

municatiecampagne het moeilijk is gebleken om bedrijven een aanvraag te laten 

doen voor een ‘tegoedbon’ met een relatief geringe eigen bijdrage. Veel bedrijven 

kennen wel de figuur van een voucher, juist omdat deze in verschillende gedaantes 

al meer dan 10 jaar bestaat, maar pikten niet zondermeer het concept van de SDV 

op. Ditzelfde geldt mutatis mutandis voor de potentiele deelnemers aan de Service 

Design Masterclasses. Behalve mogelijke onbekendheid met het label service design 

kan dit ook te maken hebben met de constatering in hoofdstuk 3 dat de SDV (en 

naar alle waarschijnlijkheid ook de Service Design Masterclasses) slechts een tus-

sencategorie bedrijven lijkt aan te spreken, namelijk de bewust onbekwamen. Dit 

zijn de bedrijven die zich wel realiseren dat zij wellicht een probleem hebben als het 

gaat om de inzet van diensten in hun bedrijfsmodel, maar tot dusverre hierop nog 

geen actie hebben ondernomen (en dus nog ‘onbekwaam’ zijn). Juist uit het feit dat 

241 bedrijven de nulmeting hebben ingevuld maar geen aanvraag hebben ingediend, 

maken wij op dat een flinke categorie bedrijven tot de conclusie is gekomen dat een 

service design voucher niet past bij hun probleem. Dit kan mogelijk komen omdat 

zij al stappen hebben gezet op het gebied van verdienstelijking, of juist omdat zij 

nog onvoldoende bewust zijn van de noodzaak over een meer dienstengebaseerd 

businessmodel na te denken (de onbewust onbekwame bedrijven). Het investeren 

in bekendheid en het bepalen van de exacte doelgroep vergt bij het ontwerpen van 
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een beleidsexperiment dus relatief veel aandacht, zelfs indien betrokkenen rond de 

doelgroep hun vertrouwen uitspreken in de haalbaarheid van een experiment.39  

 

4. Beleidsexperimenten vergen een aanzienlijke doorlooptijd; die ruimte is er 

wellicht niet altijd. Gebleken is dat het uitvoeren van een variatie op een bestaand 

beleidsinstrument (i.e. een voucher) voor een nieuwe problematiek en een specifieke 

doelgroep ongeveer 1,5 jaar doorlooptijd heeft gevergd (nog los van de vraag die bij 

elke evaluatie geldt: wat is de incubatietijd voordat de effecten van een regeling zich 

daadwerkelijk manifesteren).40 Factoren die tezamen veel tijd in beslag hebben ge-

nomen zijn: 1) het selecteren van de geprefereerde beleidsinterventie; 2) het vinden 

van draagvlak voor het beleidsexperiment; 3) het vormgeven van het beleidsexpe-

riment als een formele regeling, en: 4) het toestaan van enige incubatietijd zodat 

resultaten van het beleidsexperiment zich kunnen materialiseren. Vooral punt 2-4 

zijn feitelijk aparte lessen (zie les 5-7). Omdat beleidsexperimenten een lange door-

looptijd vergen zijn ze niet erg geschikt om urgente problematieken aan te pakken. 

In sommige gevallen is een beleidsinterventie noodzakelijk om snel bij te kunnen 

sturen. Als deze beleidsinterventie eerst moet worden getoetst door middel van een 

experiment loop je als beleidsmaker achter de feiten aan. De huidige manier waarop 

experimenten worden vormgegeven lenen experimenten zich met name voor pro-

blemen die nu aan het licht komen en in de toekomst zullen aanhouden.41  

 

5. Het vinden van draagvlak voor een beleidsexperiment is geen vanzelfspre-

kendheid. Op het eerste gezicht zou je verwachten dat een beleidsexperiment dat 

een reëel en erkend probleem adresseert een aantrekkelijke optie voor een doel-

groep. Er komt aandacht voor een problematiek en er is uitzicht op een mogelijke, 

                                                

39 We merken hier nog eens op dat het voor een beleidsexperiment ook van belang is om goed inzicht 

te hebben in hoe groot de uiteindelijke doelgroep is, en waar in die populatie de bereikte steekproef 

(experimentele én controlegroepen) zich bevindt. Op het moment dat de steekproef niet een gemid-

delde doorsnede is, maar juist de voorhoede of achterhoede, dan is het beleidsexperiment niet geschikt 

als ‘eerste test met opschaalpotentie’. In dit verband spraken we eerder, in sectie 2.4.4, over ecological 

validity van een studie: het generaliseren van uitspraken kan alleen als er zich buiten de onderzochte 

groep nog meer soortgelijke bedrijven bevinden. Bij beleid op basis van eigen aanmelding is er bij 

experimenten een kans dat de deelnemende bedrijven wel onderling met elkaar vergeleken kunnen 

worden (zeker bij loting), maar niet met de populatie waarvan verondersteld wordt dat ze die verte-

genwoordigen. Het is essentieel om dit in het achterhoofd te houden wanneer we betrouwbare 

uitspraken willen doen over de potentie van het onderzochte beleid. 

40 Om te bepalen of een beleidsexperiment daadwerkelijk effect sorteert, moet rekening gehouden wor-

den met een langere incubatietijd. Bij de SDV is uiteindelijk aan effectmeting gedaan 1-5 maanden na 

de interventie. Hoewel sommige deelnemende bedrijven de nulmeting al eind 2016 hadden ingevuld 

en in november 2017 pas de eenmeting hebben ingevuld geldt voor een flink aantal bedrijven dat zij 

pas in de eerste helft van maart 2017 de nulmeting hebben ingevuld en dat pas vanaf mei 2017 de 

feitelijke interventie is gepleegd. Hoewel niet uitgesloten moet worden dat er mogelijk ook al een effect 

uitgaat van het eenvoudigweg invullen van een nulmeting en bijbehorende zelfscan – dat is immers 

een reflectie op de eigen situatie en vergelijking met peers door de zelfscan – is een langere doorloop-

tijd nodig voordat kan worden gepaald of ondernemingsgedrag daadwerkelijk is gewijzigd als gevolg 

van de interventie. Bij de opzet van beleidsexperimenten moet – zeker als het gaat om nieuwe be-

leidsinstrumenten of de inzet van een bestaand instrument voor een nieuwe doelgroep – rekening 

gehouden worden met langere doorlooptijden. Ook moet naast een nulmeting en een eenmeting re-

kening gehouden worden met tenminste een tweemeting, om te zien of gedragsveranderingen 

werkelijk beklijven. Het is belangrijk om ook deelname aan deze metingen verplicht op te leggen. 

41 Denk hierbij aan problematieken omtrent klimaat en migratie, Op beide thema’s schiet (volgens de 

publieke opinie) het beleid te kort en de problemen die rond deze thema’s ontstaan zullen in de toe-

komst (waarschijnlijk) aanhouden. 
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meer permanente interventie. Echter, betrokken partijen hebben soms uiteenlo-

pende visies wat het meest geëigende instrument is, lobbyen al langer voor ander 

instrument dat hetzelfde knelpunt adresseert of zijn niet enthousiast over het idee 

van een experiment. Vooral het feit dat een deel van de doelgroep als controlegroep 

fungeert, maakt veel betrokkenen terughoudend om volop steun te verlenen aan een 

dergelijk instrument. Ook het feit dat er geen uitzicht is op een echt instrument of 

interventie, maar alleen een experiment, maakt sommige betrokkenen terughou-

dend. Overwogen zou kunnen worden om alleen beleidsexperimenten te doen 

waarbij gevarieerd kan worden in de interventie. Óf de vorm van interventie zou 

kunnen verschillen, óf de mate van interventie zou kunnen verschillen. Ook zou over-

wogen kunnen worden om controlegroepen of een andere wijze samen te stellen, 

bijvoorbeeld door uit microdata-bestanden een set van bedrijven te halen met ver-

gelijkbare bedrijfskarakteristieken en die als controlegroep te gebruiken. Daarmee 

wordt niet voldaan aan de eisen van een RCT, maar kan niettemin een geloofwaar-

dige controlegroep worden geconstrueerd.  

 

6. Framing van een beleidsexperiment is niet triviaal. Een beleidsexperiment 

brengt extra administratieve lasten met zich mee, hetgeen bedrijven moge-

lijk afschrikt. Voucherregelingen en ook deelname aan een masterclasses zijn in de 

regel instrumenten met een bescheiden tijdsinvestering om aan te melden c.q. in te 

schrijven. Echter, door het beleidsexperiment moest onder andere een extra 0-me-

ting en 1-meting enquêteformulier worden ingevuld (en bovenop de kans dat men 

zou worden uitgeloot). Hoewel de nulmeting een onverwacht hoge respons opleverde 

(mogelijk door nieuwsgierigheid in combinatie met een zelfscan die het mogelijk 

maakte te bepalen waar men staat ten opzichte van de concurrentie) bleek het lastig 

om zelfs bedrijven die gebruik hadden gemaakt van de SDV te laten responderen 

voor de eenmeting (en naar verwachting nog sterker voor een eventuele tweemeting 

in de toekomst). Dit maakt dat feitelijk een nog groter aantal deelnemers moet wor-

den geworven om niet alleen een loting te kunnen uitvoeren, maar ook om voldoende 

deelnemers van de ‘behandeling’ met succes te kunnen bevragen in een 1-meting 

en mogelijk daaropvolgende effectmetingen. Framing van een experiment is naar 

onze mening niet triviaal. Als bedrijven denken gebruik te maken van een formele 

regeling met een geringe opbrengst dan zullen zij de administratieve lasten als rela-

tief hoog inschatten (ook omdat niet alle bedrijven zich zullen realiseren dat ze 

deelnemen aan een experiment). Als bedrijven op voorhand weten dat het niet gaat 

om een formeel beleidsinstrument, maar om een experiment dan zullen zij wellicht 

beter afwegen of ze deelnemen. Als ze eenmaal besluiten deel te nemen dan is onze 

inschatting dat ze de administratieve lasten als minder hoog zullen inschatten omdat 

de metingen inherent zijn aan het experiment.  

 

7. Overweeg beleidsexperimenten uit te voeren in een andere setting dan die 

die van een formeel beleidsinstrument, bijvoorbeeld een onderzoeksomge-

ving. De SDV is vormgegeven als een officiële, gepubliceerde regeling. Dit betekent 

dat een formele regeling is opgesteld en door een formele uitvoeringsorganisatie 

wordt uitgevoerd. Betrokkenen hebben moeite een onderscheid te maken tussen een 

grootschalige, massieve regeling en een beleidsexperiment en leggen zo dezelfde 

eisen op tafel voor een zeer kleine regeling als voor een grote, reguliere regeling. 

Het is de vraag of, met het oog op snelheid en wendbaarheid, niet een sneller vehikel 

kan worden gecreëerd om beleidsexperimenten uit te voeren. Het valt te overwegen 

beleidsexperimenten uit te voeren in andere setting dan die van een formeel beleids-

instrument, bijvoorbeeld in de vorm van een experiment in een 

onderzoeksomgeving. Zo kan sneller en laagdrempeliger worden 
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geexperimenteerd.42 Het heeft als bijkomend voordeel dat geen valse verwachtingen 

bij MKB’ers worden gewekt.   

 

 

 

  

                                                

42 Hoewel de service design masterclasses tussentijds zijn afgebroken, konden in een relatief kort tijds-

bestek van circa 2 maanden 4 ontwerpen voor een service design masterclass worden opgesteld en 

gelanceerd. Dit beleidsexperiment vergde niet de tussenkomst van een organisatie als RVO, behoefde 

niet in het Staatsblad te worden gepubliceerd en vergde daarmee in de ontwerp en lanceerfase relatief 

gezien minder tijd. 
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Bijlage 1: Beleidsexperiment Service 

Design Masterclasses 

Zoals aangegeven in 1.1 is naast de Service Design Voucher een tweede experiment – de 

zogenaamde Masterclasses Service Design – opgestart. Deze is echter niet doorgezet toen 

voorjaar 2017 bleek dat onvoldoende MKB-bedrijven zich daadwerkelijk aanmeldden voor de 

masterclasses. Omdat we ook van de opzet van de masterclasses hebben geleerd en de hier 

opgedane inzichten bruikbaar zijn voor toekomstige beleidsexperimenten doen we in deze 

bijlage kort verslag van ontwerp en uiteindelijk stopzetting van dit experiment.  

Ontwerp van de regeling 

De masterclasses zijn opgezet vanuit dezelfde overkoepelende doelstelling als de SDV, te 

weten: ervaring opdoen met beleidsexperimenten, bewustzijn en vaardigheden van MKB-

maakbedrijven verbeteren op het vlak van verdienstelijking en spelers uit de creatieve indu-

strie (in het bijzonder design consultancies en aanverwante zakelijke dienstverleners) 

verbinden met spelers uit de maakindustrie en bij laten dragen aan innovatie in de maakin-

dustrie. In het voortraject voor de Masterclasses Service Design (en SDV) heeft Dialogic de 

haalbaarheid van een masterclass getoetst in het veld, dat wil zeggen bij spelers uit de 

maakindustrie en sleutelfiguren in de Creatieve Industrie (zie 2.2.3). Ook heeft Dialogic een 

inventarisatie gemaakt van kennisinstellingen (en een enkele commerciële aanbieder) die 

modules, cursussen en trainingen aanboden op het vlak van service design/diensteninnova-

tie. 

In november – december 2016 is getoetst in onder andere een bijeenkomst met vier gese-

lecteerde kennisinstellingen of zij bereid zouden zijn in te gaan op een uitnodiging voor het 

ontwikkelen van een masterclass voor de MKB-maakindustrie. De kennisinstellingen zijn en-

thousiast en zien zichzelf in staat met aangepast aanbod te komen ten behoeve van de MKB-

maakindustrie en elk een korte variant (twee dagdelen) en lange variant (4 dagdelen) aan 

te beiden rond de zomer van 2017. Elke masterclass biedt ruimte voor 15 unieke deelne-

mende bedrijven. Dit betekent dat de vier kennisinstellingen naast de circa 120 deelnemers 

ook geïnteresseerde bedrijven moeten werven om een goede controlegroep te kunnen sa-

menstellen. Dit betekent dat tenminste 300 unieke geïnteresseerde deelnemers moeten 

worden geworven waarna loting voor feitelijke deelname moet plaatshebben (het streven is 

immers een RCT).43  

De kennisinstellingen geven aan moeite te hebben partijen die belangstelling hebben voor 

hun ‘productaanbod’ eerst aan te moeten trekken en vervolgens vanwege het beleidsexpe-

riment deels via een loting te moeten afwijzen. Omdat het aantal aan te trekken 

belangstellingen als omvangrijk wordt aangemerkt, wordt naast het voorkeursscenario voor 

een controlegroep (reguliere loting onder de tenminste 300 aanmeldingen) ook rekening 

gehouden met twee alternatieve scenario’s, te weten: 

1. gebruik maken van de controlegroep van de SDV, aangezien deze gericht is op de-

zelfde categorie bedrijven; 

                                                

43 Meer dan 120 (oversampling) omdat de verwachting is dat niet alle afgewezen bedrijven bereid zouden 

blijken om de benodigde nulmeting en 1-meting ook daadwerkelijk in te vullen. 
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2. gebruik maken van deels dezelfde schalen bij het formuleren van de vragen voor 

de nul- en eenmeting (wat ook daadwerkelijk is gebeurd). 44  

Discussiepunt is ook in hoeverre voorkomen moet worden dat sommige maakbedrijven ge-

bruik maken van de SDV en tevens deelnemen aan de masterclasses. Dit zou immers de 

effectmeting van elk van de interventies compliceren. Besloten wordt hier niet op te sturen 

(dit is nauwelijks te monitoren) en mocht er een substantiële groep ontstaan met twee in-

terventies, dit dan te beschouwen als een verdieping van de gecombineerde 

beleidsinstrumenten (met een vergelijking tussen bedrijven zonder, bedrijven met een be-

handeling en bedrijven met twee behandelingen).  

Ook is er net als bij de SDV-discussie over de vraag hoe bezwaarlijk het is dat de interventie 

van de vier kennisinstellingen weliswaar vergelijkbaar (onderwerp, vorm, duur), maar niet 

identiek is in de uitvoering. Dit roept tevens de vraag op of er niet beter twee prototypes 

moeten worden ontwikkeld (de korte en lange variant van de masterclass) die voor alle vier 

de kennisinstellingen gelijk is, en welllicht zelfs gezamenlijk wordt aangeboden. Er is vast-

gesteld dat afstemming tussen vier kennisinstellingen om een geïntegreerd aanbod mogelijk 

te maken gekunsteld is. Alle vier kennen eigen werkwijzen en methoden en bij een extreem 

lange masterclass zou afstemming en profiteren van elkaars specialisatie wellicht gewenst 

zijn, voor de relatief kleine interventies lijkt dit niet haalbaar en wenselijk. De masterclasses 

worden dan viermaal een kleine inleiding en zullen te oppervlakkig blijven. Er wordt gecon-

cludeerd dat enige variatie in uitvoering (maar gelijkheid op de basisparameters) geen 

probleem vormt en juist ook de kans op voldoende deelname vergroot. 

In periode januari-maart 2017 worden de vier kennisinstellingen via het inkoopcentrum van 

het Ministerie van EZK (IUC-EZ) gevraagd offerte uit te brengen voor ontwerp en uitvoering 

van elk een korte en een lange masterclass gericht op dezelfde doelgroep (MKB-maakindu-

strie) als de service design voucher. Uitgangspunt daarbij is bedrijven kunnen aanmelden 

voor een korte of lange masterclass en dat de eigen bijdrage respectievelijk 200 en 400 euro 

bedraagt (25% kostprijs) en dat afgerekend wordt met de kennisinstellingen. Ook leveren 

de bedrijven een eigen bijdrage door gedurende de masterclasses een case uit de eigen 

bedrijfspraktijk in te brengen. Net als bij de SDV wordt bij isnchrijving gevraagd een korte 

enquête in te vullen (die grotendeels dezelfde is als bij de nulmeting SDV). De opdrachten 

voor TU Delft, Hogeschool Utrecht en Service Science Factory worden na een inhoudelijke 

toetst toegekend. Een kennisinstelling heeft afgezien van indiening van een offerte en hier-

voor in de plaats wordt de faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie (FDMCI) van de 

Hogeschool van Amsterdam uitgenodigd om een offerte in te dienen. Ook deze wordt eind 

maart 2017 toegekend.  

Aankondiging en stopzetting beleidsexperiment 

Het voucher-instrument is sterk gericht op de individuele ondernemer. We weten uit ervaring 

dat ondernemers ook sterk naar elkaar kijken als het gaat om een nieuw vraagstuk en zich 

laten inspireren door mede-ondernemers. Om die reden is in overleg met de opdrachtgever 

gekozen voor een vorm waarbij een Community of Practice element prominent aanwezig is, 

te weten de Masterclass vorm. Daarbij worden bedrijven bij elkaar gebracht in een geza-

menlijk leertraject in een neutrale setting (die van een kennisinstelling). Bedrijven doen 

samen kennis op omtrent servitisatie en werken samen aan en wisselen ervaringen uit op 

het vlak van servitisatie. In de periode april-eind mei (tot 28 mei) zijn de ontwikkelde 

                                                

44 Zo is voor de vragen in nul- en eenmeting gebruik gemaakt van bestaande schalen ontleend aan 

onder andere de European Manufacturing Survey zoals die in Nederland door de Radboud Universiteit 

wordt uitgevoerd.  
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masterclasses uitgebreid onder de aandacht gebracht via de netwerken van de kennisinstel-

lingen (eigen contactennetwerken, alumni-netwerk, via de stagebegeleiders, via contacten 

in de regio, via de contacten met brancheorganisaties) en via Dialogic (via > 20 organisaties 

inclusief KvK, RVO, VNO-NCW/MKB NL, Smart Industry); zie ook box A en B. Er kon via een 

gecentraliseerde website met links naar het aanbod van de vier kennisinstellingen elektro-

nisch worden aangemeld. Ondanks intensieve werving heeft dit uiteindelijk tot 15 

aanmeldingen in totaal (verdeeld over de kennisinstellingen) geleid en kon loting door notaris 

worden afgezegd. De inschatting was dat ook extra promotie niet tot een voldoende grote 

controlegroep zou leiden. Besloten is derhalve de werving niet door te zetten, de geïnteres-

seerde deelnemers netjes af te zeggen (met enige doorgeleiding naar mogelijk aanbod van 

enigszins vergelijkbare masterclasses/trainingen) en het traject met de 4 kennisinstellingen 

voortijdig af te ronden en administratief af te hechten.  

Box A: Generieke aankondiging Masterclasses Service Design 

 

MKB-maakbedrijven gezocht die de stap willen maken naar product-dienstencombinaties! 

Masterclass Service Design: Ook MKB-maakbedrijven kunnen meer omzet genereren door dienstver-

lening. Maak kennis met service design en verhoog de klanttevredenheid èn uw omzet. De Masterclass 

Service design helpt u om de propositie van uw bedrijf beter te laten aansluiten bij de behoeften en 

wensen van een veranderende markt. 

 

Uw klanten willen kant-en-klare oplossingen. Ze willen oplossingen die ontzorgen. Het antwoord op 

de vraag naar oplossingen is vaak een dienst. Dat kan een preventieve onderhoudsdienst zijn, een 

training of een andere manier van afrekenen. Voor maakbedrij-ven liggen er grote kansen als zij in 

staat zijn om de slag te maken naar het vergaand inleven in de wensen en behoeften van de klant. 

Centraal in deze masterclasses staat het creëren van vernieuwende product-dienstencombinaties die 

de klanttevredenheid verhogen èn uw omzet doen stijgen.  

 

Zo biedt producent van bakkerijmachines WP Haton uit Panningen klanten uitgebreide service- en 

supportpakketten. De webshop garandeert bijvoorbeeld een snelle levering van reserveonderdelen. 

247TailorSteel uit Varsseveld is een producent van lasergesneden en gekante producten uit buis en 

plaat. Klanten kunnen middels een (digitale) personal assistent tekeningen snel geoffreerd krijgen en 

de op maat gemaakte producten worden snel geleverd. Daarmee heeft ook 247TailorSteel een on-

derscheidend dienstengericht businessmodel gecreëerd. 

 

Speciaal voor MKB-maakbedrijven heeft het (destijds) ministerie van Economische Zaken, als onder-

deel van een beleidsexperiment, een achttal masterclasses laten ontwikkelen. Deze worden deze 

zomer aangeboden door vier verschillende kennisinstellingen verspreid over het land. Hiermee wil 

het ministerie het aanboren van nieuwe markten door de maakindu-strie stimuleren. De service de-

sign masterclasses, speciaal gericht op de behoeftes van MKB bedrijven uit de maakindustrie, worden 

aangeboden door Service Science Factory Maastricht, TU Delft, Hogeschool van Amsterdam en Ho-

geschool Utrecht. Er worden zowel korte als lange masterclasses aangeboden. 

 

In totaal zijn op 120 plaatsen beschikbaar in deze masterclasses. U kunt hieraan deelnemen tegen 

een sterk gereduceerd tarief (eigen bijdrage ter grootte van 25% kostprijs) omdat u deelneemt aan 

een beleidsexperiment. Bij inschrijving wordt gevraagd een korte enquête in te vullen. Wees er snel 

bij, want bij overtekening zal worden geloot. U kunt zich inschrijven tot 28 mei 2017. 

 
Er zijn verschillende mogelijke oorzaken aan te wijzen waarom dit tweede beleidsexperiment 

minder belangstelling heeft gewekt dan gehoopt. Sommige redenen zijn inhoudelijk, andere 

hebben duidelijk te maken met het feit dat het een beleidsexperiment betrof. We zetten ze 

hier kort op een rij: 

• De doelgroep percipieert een masterclass wellicht minder als een ‘cadeau’ dan bij-

voorbeeld een voucher. Niet alleen is de geldwaarde van een masterclass lager en is 

het MKB in de maakindustrie mogelijk minder geneigd te betalen voor een 
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masterclass of training, maar de tijdsinvestering van een masterclass is aanzienlijk. 

De directeur - of een van de senior medewerkers van het bedrijf - moet enkele dag-

delen investeren voor deelname aan de masterclass zelf (en de eventuele 

voorbereidingen daarvoor) bij een kennisinstelling (wat mogelijk ook drempelverho-

gend werkt) die bovendien op enige afstand staat van de dagelijkse praktijk van 

MKB-maakbedrijven en niet een één-op-één oplossing gaat bieden voor een eventu-

eel acuut vraagstuk binnen het bedrijf op het vlak van verdienstelijking. Kortom: in 

de afweging benodigde investering versus mogelijke opbrengsten slaat de balans 

meer door naar de investeringskant in vergelijking met bijvoorbeeld een voucher.  

Box B: Aanbod vier kennisinstellingen Service Design Masterclasses 

 

 

 

 

 

• Een andere inhoudelijke reden kan zijn dat de beoogde doelgroep – net als bij de 

SDV –mogelijk smaller is dan ingeschat door ons (middels gesprekken met branche-

organisaties en stakeholders in zowel de maakindustrie als de creatieve industrie, 

zie 2.2.2) en de betrokken kennisinstellingen. Hoewel het MKB in de maakindustrie 

generiek is benaderd bestaat deze groep feitelijk uit een groep onbewust onbekwa-

men, bewust onbekwamen en bewust bekwamen. De eerste groep is zich nog niet 

bewust dat het investeren in vernieuwing middels het toevoegen van 
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dienstenelement een manier is om de concurrentiepositie te verbeteren. De derde 

groep onderkent dit wel en heeft daar ook al zelf naar gehandeld en hoeft niet via 

een instapinstrument een zetje in de goede richting te ontvangen. De tweede groep 

van bewust onbekwamen is de feitelijke doelgroep en deze is kennelijk moeilijk aan 

te spreken en wellicht kleiner dan ingeschat.  

 

Box 5: Aanbod vier kennisinstellingen Service Design Masterclasses (vervolg) 

 

 

 

 

 

• Een belangrijke verklaring is wellicht ook dat niet met een bestaande populatie ge-

bruikers (zoals leerlingen, patiënten, belastingbetalers) kon worden gewerkt, maar 

dat iedere potentiele deelnemer apart moet worden geworven met een initiatief dat 

nog geen algemene bekendheid geniet. Er is wel veel belangstelling voor de master-

classes – wat onder meer blijkt uit het webbezoek – maar de uiteindelijke conversie 

is te laag. Het feit dat de bedrijven moesten inschrijven in een drukke meimaand (in 

een opgaande conjunctuur) heeft mogelijk ook een rol gespeeld. Een andere verkla-

ring voor de lage conversie is het feit dat belangstellende bedrijven zich realiseren 

dat het gaat om een beleidsexperiment met een kans op deelname in plaats van 

zekerheid op deelname. Dat kan de animo hebben doen afnemen. 
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• Overige factoren die mogelijk een rol spelen is dat het aanbod als te generiek is 

gepercipieerd of het label service design onvoldoende is herkend door MKB maakbe-

drijven als een label dat problematiek afdekt en mogelijk oplossingen biedt voor zeer 

praktische problemen waar MKB maakbedrijven dagdagelijks mee te maken hebben.  

Het blijft speculeren welke combinatie van redenen nu uiteindelijk gemaakt heeft dat, on-

danks de aanzienlijke publiciteit, zo weinig deelnemers zijn gerekruteerd. Het lijkt 

aannemelijk dat de combinatie van een nieuw instrument op een voor veel bedrijven nieuwe 

problematiek in de vorm van een beleidsexperiment een showstopper is geweest. Dit zou 

kunnen betekenen dat voor toekomstige beleidsexperimenten meer moet worden gevarieerd 

binnen bestaande kaders en een beleidsexperiment niet op alle onderdelen nieuw moet zijn. 

Dat betekent ook dat een beleidsexperiment in de vorm van een RCT wellicht minder geschikt 

is om ook echt radicaal nieuwe beleidsinstrumenten te beproeven, of dat wellicht moet wor-

den afgezien van loting en op een alternatieve wijze controlegroepen moeten worden 

samengesteld, om toch via de weg van experimenteren te kunnen bijdragen aan evidence-

based beleid. 
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Bijlage 2: Eisen aan RCTs 

1. Het experiment moet tenminste een vergelijking mogelijk maken tussen 

een experimentele en een controlegroep 

Om een RCT uit te voeren zijn minimaal twee groepen individuen, bedrijven of andere units 

van proefpersonen nodig. Daarbij wil je voorkomen dat de samenstelling van de groepen 

(bijvoorbeeld door bepaalde achtergrondkenmerken) effect heeft op het resultaat van het 

experiment. We spreken dan van selectiebias. Het is dus belangrijk dat de individuen/bedrij-

ven willekeurig toegewezen kunnen worden aan de experimentele en controlegroep. 

Helemaal ‘clean’ is het experiment als de groepen worden ingedeeld buiten het oog van de 

beleidsmaker of onderzoeker om. Onbewust kan er namelijk best nog eens een voorkeurs-

behandeling optreden, bijvoorbeeld door alle gemotiveerde bedrijven in de experimentele 

groep te plaatsen. Bij een kleine n kan overwogen worden om bij het maken van groepen 

ook rekening te houden met bepaalde kenmerken als grootte en sector (gepaarde groepen). 

De experimentele groep gaat deelnemen aan de opgezette interventie. Zo krijgt deze bij-

voorbeeld een voucher om specifieke kennis in te kopen. De controlegroep krijgt ófwel een 

traditionele interventie (het experiment draait in dat geval om een experimenteel ‘aspect’ 

van de interventie) ófwel geen interventie. De controlegroep geen interventie aanbieden is 

de gemakkelijkste en goedkoopste optie. Met goede metingen kan dan alsnog worden ge-

steld of de interventie voor de experimentele groep werkt of niet. Vanuit een 

wetenschappelijk oogpunt is het verstandiger om zowel de controle als de experimentele 

groep een interventie aan te bieden die op één of meerdere aspecten verschilt. Zo kun je 

namelijk precies bepalen welk onderdeel uit de interventie effect heeft en welk onderdeel 

niet. Dat is weer relevant voor een eventuele opschaling van de interventie. Vaak gaan er 

een paar pilots overheen, voordat alle gewenste aspecten geïdentificeerd zijn. Het is daarom 

altijd verstandig om gebruik te maken van c.q. voort te bouwen op eerdere onderzoeken 

over – in dit geval – interventies op het vlak van diensten-gebaseerde businessmodelinno-

vatie. Zo kan de interventie ontwikkeld worden met gebruikmaking van de maximaal 

beschikbare informatie.45  

2. Een meetbare uitkomst 

Bij het uitvoeren van een beleidsexperiment is het van belang dat van tevoren wordt vast-

gesteld wat het gewenste effect is en hoe dit gemeten moet worden. Voor zowel de 

experimentele als controlegroep(en) geldt dat de uitkomsten op precies dezelfde manier 

moeten worden gemeten. Wanneer de gewenste uitkomst (bijv. meer diensteninnovatie) 

moeilijk te meten is, kun je een ‘surrogaat-uitkomst’ (bijv. hoe vaak wordt informatie ge-

zocht) meten die wel goed te bepalen is. Vaak is zo’n surrogaat-uitkomst een eerste-orde 

effect dat voorafgaat aan de hogere-orde effecten die het uiteindelijke doel van een inter-

ventie vormen. De keten van inputs en effecten kan in kaart worden gebracht middels een 

logical framework. Onderstaande figuur illustreert de primaire verbanden tussen een BMI-

interventie en de effecten die er mogelijk van uitgaan. Aangenomen is dat het experiment 

aangrijpt op het knelpunt van gebrekkige BMI-awareness en –vaardigheden.  

                                                

45 List, J.A. (2011). Why Economists Should Conduct Field Experiments and 14 Tips for Pulling One Off. 

Journal of Economic Perspectives 25 (3). P.: 3-16. 
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Figuur 10: Eenvoudig voorbeeld van logical framework.  

De exacte invulling van het logical framework hangt uiteraard af van de precieze invulling 

van het experiment. Ligt de nadruk op het wegnemen van een knelpunt op het vlak van 

bewustzijn, dan heeft de throughput betrekking op indicatoren die reflecteren in hoeverre 

organisaties hun visie op innovatie veranderen. Indien ook het knelpunt vaardigheden in een 

beleidsexperiment geadresseerd wordt, wat aan te bevelen is, dan ligt het voor de hand om 

na te gaan in hoeverre organisaties daadwerkelijk andere activiteiten ontplooien (e.g. hun 

innovatieproces anders inrichten, werknemers met andere specialisaties aantrekken). Busi-

ness Model Innovatie-denken (BMI-denken) leent zich goed voor het creëren van interacties 

tussen partijen die normaliter nauwelijks met elkaar optrekken op het gebied van onderzoek. 

In dat geval bestaat throughput ook uit een ander patroon in de samenwerking die bedrijven 

aangaan (andere partners). Op het vlak van output zijn vele indicatoren denkbaar. Uiteraard 

is het zinvol na te gaan of bedrijven meer gaan innoveren wanneer ze beter inzien op welke 

vlakken van hun bedrijfsvoering vernieuwing waardevol kan zijn. Bijzonder relevant is hoe 

die innovaties eruitzien: zijn ze daadwerkelijk allesomvattender? Een uitkomst van het ex-

periment kan zijn dat deelnemende bedrijven competitiever zijn doordat hun (vernieuwde) 

aanbod in bredere zin tegemoetkomt aan klantwensen. Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook 

zo zijn dat de oplossingen waar BMI-vaardige bedrijven mee komen relevant zijn voor het 

oplossen van maatschappelijke problemen.   

Wanneer er een concrete aanpak gekozen is, is het belangrijk om voor iedere stap in het 

logical framework na te gaan wat goede indicatoren zijn. Eerste-orde effecten zijn beter 

meetbaar (sterkere validiteit), maar hogere orde effecten zeggen meer over de mate waarin 

in de uiteindelijk gewenste uitkomst bereikt wordt. Het beste is om te proberen effecten op 

verschillende niveaus te meten. Overigens kan dit vaak niet tegelijkertijd: de uiteindelijke 

uitkomst voltrekt zich vaak pas op een later moment in de tijd. Om biases te voorkomen is 

het aan te bevelen om zowel korte- als lange termijn effecten te monitoren.46 Ook is het 

verstandig om, nog voor het experiment van start gaat, een nulmeting uit te voeren onder 

zowel de experimentele als controlegroep. Op deze manier kun je met zekerheid stellen dat 

de groepen structureel gelijk zijn aan elkaar. Tevens kun je beter bepalen welke ontwikkeling 

bij de nameting heeft plaatsgevonden en wat de impact per bedrijf is (Yt+1 – Yt (ookwel: Y’- 

Y)). Vooral wanneer er gebruik wordt gemaakt van relatief zachte indicatoren is het belang-

rijk om een nulmeting te gebruiken. 

Tenslotte moet de te meten uitkomst realistisch zijn. Van alleen een deelname aan een 

workshop mag niet verwacht worden dat een majeur effect uitgaat. Van zaken als een ont-

vangen voucher, een tijdelijke kenniswerker of het concreet uitwerken van een ander 

                                                

46 Nesta http://www.nesta.org.uk/blog/how-do-we-know-what-works. 

Outcome

Competitiviteit

Output

Meer / ‘holistische’ innovatie

Throughput

Aandacht voor BMI-denken in de organisatie

Input

Begeleiding bij opdoen van BMI-awareness en -vaardigheden
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businessmodel mag een klein effect (op termijn) op de overall performance worden veron-

dersteld. 

3. Een n die groot genoeg is om betrouwbare resultaten te behalen  

Om een significant effect te kunnen vaststellen moet de steekproef voldoende groot zijn. De 

minimale steekproefgrootte per conditie hangt van een aantal aspecten af:47 

• De alpha (type I fout). Dit is de kans op een vals-positief effect. Meestal wordt 5% 

gebruikt.  

• De power of onderscheidend vermogen. Dit is de kans om een nulhypothese (geen 

verschil tussen de groepen) terecht te verwerpen. Doorgaans wordt 80% gebruikt, 

ofwel β: 0,2. 

• Een tweezijdige of eenzijdige toets. Een eenzijdige toets gaat ervan uit dat de expe-

rimentele groep beter presteert dan de controlegroep. Meestal wordt de tweezijdige 

toets gebruikt. 

• De effectgrootte. Dit is een statische maat voor hoe sterk het effect van een hande-

ling is op een populatie, vergeleken met de controlegroep. De standaard interpretatie 

van Cohen’s d (veelgebruikte statische maat voor de effectgrootte) luidt dat een 

waarde van 0,2 een klein effect is, een waarde van 0,5 een medium effect en een 

waarde van 0,8 een groot effect. 

• De variantie of de standaarddeviatie. Vaak is dit getal gebaseerd op eerder onder-

zoek. 

 

Je kunt de minimale steekproefgrootte zelf berekenen met diverse formules, maar er zijn 

ook diverse steekproefcalculators beschikbaar.48 Een rekenvoorbeeld toont de veranderlijk-

heid van de som. 

Wanneer we bijvoorbeeld uitgaan van een medium effectgrootte van 0,5 en een standaard-

deviatie van 1, dan hebben we in elke groep 63 cases nodig om een betrouwbaar effect te 

kunnen vaststellen. De meeste beleidsinterventies hebben echter een relatief klein effect. 

Dit heeft al grote gevolgen voor de vereiste omvang van de steekproef. Een kleine effect-

grootte (0,2) vereist namelijk al 584 cases per groep. Afhankelijk van de te meten uitkomst 

die je kiest, kun je een grotere of kleinere effectgrootte nemen. Verbeterde bedrijfsprestaties 

vallen vermoedelijk eerder onder de kleine effectgrootte, terwijl een uitkomst als bewustzijn 

gemakkelijker te behalen is. Het is echter af te raden te veel met de opzet te goochelen om 

te voorkomen dat het uiteindelijke doel van het experiment voorbijgestreefd wordt. 

Het is belangrijk om van tevoren na te gaan of een voldoende grote steekproef behaald kan 

worden (ook qua wervingskosten). Zo niet, dan heeft het weinig nut om het experiment uit 

te voeren. Anderzijds moeten de groepen ook niet veel groter dan nodig zijn. Dat is immers 

geldverspilling.  

4. Een redelijke doorlooptijd 

Deze eis heeft te maken met de te meten uitkomst. Enerzijds moet de doorlooptijd lang 

genoeg zijn om een effect waar te kunnen nemen (bijvoorbeeld bij het vaststellen van be-

drijfsgroei). Anderzijds moet een RCT ook niet te lang duren, omdat dan allerlei andere 

                                                

47 Noordzij, M. et. al. (2010). Sample size calculations: basic principles and common pitfalls. Nephrol 

Dial Transplant 25: 1388–1393; Chan, Y.H. (2003). Randomised Controlled Trials (RCTs) – Sample 

Size: The Magic Number? Singapore Med Journal, 44 (4): 172-174. 

48 Zie bijvoorbeeld http://www.sample-size.net/sample-size-means/, http://www.stat.ubc.ca/~rol-

lin/stats/ssize/b2.html, http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/PowerSampleSize  

http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html
http://www.stat.ubc.ca/~rollin/stats/ssize/b2.html
http://biostat.mc.vanderbilt.edu/wiki/Main/PowerSampleSize
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factoren invloed kunnen hebben op de uitkomst (bijvoorbeeld bij het stimuleren van samen-

werking). Bij een relatief lange doorlooptijd zou gecontroleerd kunnen worden voor een deel 

van de te meten factoren door ook de controlegroep te bevragen (hebben zij in de afgelopen 

periode op een andere manier samenwerking opgezocht). Wanneer leden uit de controle-

groep een ander hulpmiddel dan de interventie hebben gebruikt, dan kun je je afvragen of 

de interventie wel nodig is.  

5. Praktische uitvoerbaarheid 

De interventies moeten op de één of andere manier bij de toegewezen groepen terecht ko-

men. Dat heeft te maken met het type interventie en het contact met de bedrijven, maar 

ook met het beschikbare budget en de tijd die het kost om een goed beleidsexperiment op 

te zetten.  

Daarnaast adresseert het experiment het liefst aantoonbaar een bestaand en concreet knel-

punt, zoals het gebrek aan kennis en vaardigheden over diensten-gebaseerde business 

model innovatie bij bedrijven. Dat legitimeert een grotere uitrol bij succes. Beredeneerd 

vanuit een mogelijke uitrol is het ook van belang dat de interventie realistisch en represen-

tatief is, bijvoorbeeld in termen van budget. 

6. Uniformiteit van de interventie 

Bij medische experimenten geldt dat, hoewel de conditie van de patiënten erg kan verschil-

len, de behandeling altijd exact gelijk is. In de context van diensteninnovatie hebben we ook 

te maken met bedrijven die enorm verschillen, bijvoorbeeld qua innovatie-mindset en –vaar-

digheden en ook of ze een concrete casus hebben of niet. Daarnaast kan de interventie (‘de 

behandeling’) kwalitatief nogal uiteenlopen. Bij deze heterogene aanpak is er echter weinig 

te concluderen na afloop van het experiment. In statistisch opzicht zou je een significant 

verschil kunnen vinden tussen de bedrijven uit de experimentele groep en de bedrijven uit 

de controlegroep, maar waar dat aan ligt kun je niet vaststellen omdat mogelijk ieder bedrijf 

een andere interventie heeft ondergaan. Omwille van duidelijke resultaten is het dus belang-

rijk om een uniforme interventie aan te bieden.  
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Bijlage 3: Beleidsrationale 

Centrale boodschap 
 
Het vanuit overheidswege faciliteren van vaardigheden en leerprocessen op het vlak van dienstenge-

baseerde bedrijfsmodelinnovatie (BMI) is legitiem omdat: 

• Organisaties moeten leren en experimenteren om zich ook wat betreft hun bedrijfsmodel 
continu te kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden; en 

• Veel organisaties onvoldoende leren van innovatie in andere sectoren en toepassingen, 
terwijl een ‘BMI-lens’ dit zou kunnen vereenvoudigen (met veelbelovende cross-sectorale 
kennis-spillovers tot gevolg); 

• Veel organisaties zich echter nog onvoldoende bewust zijn van de noodzaak van een bre-
dere innovatie-opvatting c.q. belang van BMI; 

• Veel organisaties ook nog onvoldoende over de juiste kennis en vaardigheden beschikken 
om BMI mogelijk te maken; 

• De markt voor BMI-advies onvoldoende in staat is het MKB en minder kapitaalkrachtige 
spelers te bedienen; 

• Toe-eigening en imitatie vanuit het perspectief van individuele organisaties eveneens een 
probleem zijn bij BMI, met onder-investeringen als gevolg. 
 

 

Belang van vernieuwende bedrijfsmodellen 

Vanuit publiek oogpunt is het wenselijk dat bedrijven in een economie in staat zijn om te 

innoveren op alle facetten van hun bedrijfsmodel. Immers, dit ‘BMI-denken’ vergroot het 

aantal vormen waarin bedrijven hun kennis kunnen vermarkten.49 In veel markten is het 

simpelweg verkopen van goederen een strategie die niet lang meer vol te houden is, zeker 

onder druk van toenemende globalisering. Op het moment dat organisaties moeite hebben 

om mee te komen in het introduceren van vernieuwende bedrijfsmodellen, wat voor velen 

het geval is, neemt de kans toe dat ze worden ingehaald door de (mogelijk buitenlandse) 

concurrentie.  

Dat (dienstengebaseerde) bedrijfsmodellen in opkomst zijn betekent niet automatisch ook 

dat de overheid hier belastingmiddelen aan moet besteden.50 Omdat er private voordelen 

verbonden zijn aan BMI-denken kan men terecht de vraag stellen of overheidssteun op dit 

vlak wel nodig is. Er zijn diverse redenen aan te wijzen waarom dit naar onze mening wel 

gelegitimeerd is.  

Een lerende economie 

Bedrijven hebben alle redenen om zich te verdiepen in welk bedrijfsmodel het beste bij hen 

past. Dit wil echter niet direct zeggen dat ze ook altijd in staat zijn om zich dit type denken 

eigen te maken. Een steeds meer verouderde opvatting is dat ieder bedrijf tot elke vorm van 

productie in staat is, mits zij over de vereiste inputs kan beschikken. In plaats daarvan blijkt 

dat de vaardigheid om adaptief te zijn cruciaal is voor het succes van een bedrijf of zelfs een 

                                                

49 Uiteraard hoeft het niet alleen te gaan om privaat ontwikkelde kennis. De afgelopen jaren is er in 

Nederland veel aandacht uitgegaan naar de vraag hoe het valoriseren van wetenschappelijke kennis 

(grotendeels voortgebracht op basis van publieke middelen) bevorderd kan worden. Ook hier is het 

van belang dat dit nooit enkel een kwestie is van nieuwe goederen maken. Spin-offs en start-ups 

hebben vaak moeite om technologische ontwikkeling te combineren met het vinden van een passend 

bedrijfsmodel.  

50 In wetenschappelijke discussies over de ‘zachte kant van innovatie’ zijn er diverse redenen voor over-

heidsinterventie aangevoerd, in het bijzonder als het gaat om diensteninnovatiebeleid. Sommige gaan 

ervan uit dat diensteninnovatie fundamenteel anders is dan innovatie in goederen. De vraag is in 

hoeverre dat perspectief houdbaar is in een economie die gedomineerd wordt door hybride bedrijfs-

modellen waarin technologische en niet-technologische vernieuwing met elkaar verweven zijn. 
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economie. Vanuit dit perspectief is de voornaamste taak van de overheid het faciliteren 

van leren en experimenteren. Dat wil zeggen: ze moet er niet zozeer voor zorgen dat 

markten in balans zijn, maar vooral dat bedrijven zich ontplooien en met behulp van inno-

vatie zorgen dat er continu veranderingen optreden. Dit aanpassingsvermogen heeft 

betrekking op het genereren en verspreiden van kennis, maar absoluut ook op vaardigheden 

om kennis toe te passen (Bléda & Del Rio 2014, WRR 2013).  

Een grote bedreiging voor de capaciteit om te leren is inertia: voor veel organisaties is het 

lastig om dingen anders te doen dan zij (en hun klanten) gewend zijn. Of dit nu voort komt 

uit onkunde of onwil, feit is dat er een padafhankelijkheid bestaat in de manier waarop be-

drijven (of ruimer organisaties) zich ontwikkelen. Voor technologie-georiënteerde bedrijven 

betekent dit dat zij zich van nature vooral zullen concentreren op technologische innovatie. 

Gevolg van een gebrek aan bewustzijn met betrekking tot de waarde van BMI-denken is 

dat bedrijven maar weinig vaardigheden opbouwen die het mogelijk maken om ook op niet-

technologische aspecten vernieuwing te introduceren. Er zijn tal van voorbeelden die laten 

zien hoe maakbedrijven – of zelfs volledige industriële clusters – aan het kortste eind trekken 

wanneer ze onvoldoende in staat zijn hun bedrijfsmodellen te transformeren. Zelfs al bestaat 

er een beeld van welk soort diensten goed aansluit bij de kerncapaciteiten van een bedrijf, 

dan blijft het daadwerkelijk aanbieden van die diensten nog steeds een uitdaging die roept 

om een aparte klasse bekwaamheden. Ook het gebrek aan vaardigheden op het vlak van 

BMI-denken is daarmee een knelpunt dat de lerende economie behoorlijk in de weg staat.  

In vergelijking met kleine bedrijven zullen gevestigde (kapitaalkrachtige) partijen waar-

schijnlijk meer middelen hebben om ontwikkelingen op het gebied van nieuwe 

bedrijfsmodellen te volgen. Het krachtige aan BMI-denken is juist dat het kans biedt aan 

kleinere partijen die de gevestigde orde (nationaal en internationaal) onder druk kunnen 

zetten door met een originele insteek te komen. Om adaptief en competitief te blijven dienen 

economieën ruimte te scheppen voor het ontwikkelen van variatie in de vorm van radicaal 

vernieuwende aanpakken. Vaak is dit vooral een kwestie van disruptieve bedrijfsmodellen, 

en niet zozeer van (enkel) technologie.  

In de praktijk weten bedrijven vaak niet goed hoe ze competitiever kunnen worden door een 

bredere innovatiefocus te hanteren. Bekend is dat BMI/SI op een aantal aspecten een ander 

soort innovatiemanagement vereist dan de aanpak die nodig is bij product-georiënteerde 

innovatie. Zeker als organisaties vooral naar gerelateerde sectoren kijken kan het voorko-

men dat er te weinig geleerd wordt over kansrijke nieuwe bedrijfsmodellen. Dit wijst op 

suboptimale coördinatie: organisaties in een economie hebben geen gezamenlijk antwoord 

op gezamenlijke uitdagingen. Economisch is het suboptimaal wanneer bedrijven hun belan-

gen niet weten te verenigen (om samen efficiënter te kunnen investeren/leren) doordat ze 

elkaar wegens hun vermeende verschillen slecht weten te vinden. 

Een buitengewoon interessant aspect van BMI-denken, in dit kader, is dat de brede relevan-

tie van het concept (incl. onderliggende raamwerken) de deur opent naar het leren van 

innovatie in andere contexten. Door te abstraheren hoe een specifieke innovatie er precies 

uitziet kunnen bedrijven parallellen zien en inspiratie opdoen uit markten waar ze anders 

nauwelijks naar zouden kijken. BMI-denken fungeert in die zin als een lens waardoor bedrij-

ven kunnen kijken om ontwikkelingen in andere markten te begrijpen. Indien dergelijke 

ontwikkelingen relevant blijken is het aannemelijk dat dit resulteert in kennisstromen die 

zich niet zouden voordoen bij afwezigheid van een basis om overeenkomsten aan het licht 

te brengen. Een positief gevolg hiervan is dat bedrijven beter in staat zijn om elders ontwik-

kelde kennis te benutten. Dergelijke externaliteiten worden doorgaans gezien als een bron 

van economische groei. 
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Waarom leren niet vanzelf gaat 

De rol van de overheid is niet om bedrijven te vertellen wat ze moeten doen. Wat ze wel kan 

doen is ervoor zorgen dat bedrijven in ieder geval een ruime set van mogelijkheden meene-

men in hun (investerings-)beslissingen, zonder relevante innovatierichtingen over het hoofd 

te zien. Afgezien van het feit dat overheidsbeleid bepaalde vormen van vernieuwing niet 

zomaar moet uitsluiten in haar innovatiemaatregelen, is het vooral zaak dat bedrijven gesti-

muleerd worden om hun economische potentie zo goed mogelijk te ontwikkelen.  

Als investeringen in meer kennis over BMI zich mogelijk erg goed uitbetalen, waarom gaan 

bedrijven dan niet gewoon zelfstandig naar een adviesbureau of onderzoeksinstituut? Een 

mogelijk antwoord is dat er onvoldoende deskundig en betaalbaar aanbod is van expertise 

over BMI. In hoeverre dit het geval is vergt een rondgang langs specialisten en hun potentiële 

klanten. Een alternatieve verklaring is dat de vraag naar BMI-expertise achterblijft. Om dit 

te bepalen is het handig om gebruik te maken van het economische begrip transactiekosten. 

Deze hebben onder andere betrekking op de investeringen die ondernemingen moeten doen 

om informatie in te winnen over nieuwe manieren van waarde creëren, en waar ze dergelijke 

kennis überhaupt kunnen vinden.  

Voor individuele bedrijven geldt op de eerste plaats vaak dat ze hier geen geld voor over 

hebben simpelweg omdat ze het belang niet erkennen: zouden ze dat wel doen, dan hebben 

ze een deel van de begeleiding eigenlijk al niet meer nodig. De markt voor BMI-training 

draait in belangrijke mate om latente eerder dan expliciete vraag, waardoor deze lastig te 

coördineren is (en waardoor aanbod lastig te formuleren is). Wat ook meespeelt is dat het 

creëren van bewustzijn en vaardigheden met betrekking tot BMI-denken geen enorme in-

vesteringen vereist: het gaat doorgaans om een bescheiden ‘treatment’ bestaande uit 

trainingen en workshops. Een marginale interventie heeft de potentie om tot uitkomsten te 

leiden die relatief groot zijn, maar de geringe omvang van een BMI-cursus impliceert dat er 

zich moeilijk een markt voor vormt. Zeker kleine bedrijven hebben soms onvoldoende 

schaal om uit te zoeken of een BMI-training zich wel uitbetaalt. Tenslotte hebben organisa-

ties vaak ook maar beperkt begrip van hoe belangrijk dienstengebaseerde bedrijfsmodellen 

voor hen kunnen zijn, en hoe ze hier meer over kunnen leren. Als informatie hierover niet 

transparant is, bijvoorbeeld doordat business model innovation en diensteninnovatie vage 

gebieden zijn voor een maakbedrijf, of doordat bedrijven moeite hebben om te leren van 

partijen buiten hun eigen netwerk/waardeketen, functioneert de markt op dit vlak niet goed: 

er is wederom sprake van coördinatie-falen. Dit is precies de reden waarom overheden 

trainingsprogramma’s opzetten, zoals we die vinden in competence centers en (vh. Syn-

tens/KvK-achtige dienstverlening. Dergelijke initiatieven hebben vaak een thema dat 

relevant is voor bedrijven, zonder dat die bedrijven zich er zelf al volledig in verdiept hebben. 

Zoals hierboven betoogd lijkt kennis over ontwikkelen van vernieuwende business modellen 

bij uitstek aan deze criteria te voldoen.  

Dan nog de gezamenlijke bedrijven: Het lijkt voor de hand te liggen dat overkoepelende 

brancheorganisaties hun leden wijzen op kansen en bedreigingen gerelateerd aan het ver-

kennen van nieuwe bedrijfsmodellen. In de praktijk is BMI echter alleen zinvol als partijen 

die elkaar aanvullen (en dus als regel niet tot dezelfde branche horen) elkaar weten te vinden 

en tot waardevolle verbindingen komen. Brancheorganisaties zien dergelijk gedrag echter 

eerder als bedreiging dan als kans. Bedrijven uit dezelfde bedrijfstak zullen juist op hun 

bedrijfsmodellen concurreren (op technologievlak kunnen ze wel samenwerken als dat fun-

damenteler is, maar de zachtere kant van innovatie zit toch erg aan de kant van 

commercialisatie). Het probleem dat private bedrijven zich niet voldoende voordelen kunnen 

toeëigenen speelt uiteraard ook voor individuele bedrijven, maar het risico op imitatie is 

extra aanwezig als concurrerende bedrijven bij elkaar kunnen zien hoe nieuwe bedrijfsmo-

dellen worden vormgegeven. De ‘natuurlijke’ vorm van gezamenlijkheid is de in dit geval 
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dus niet de meest optimale (in tegenstelling tot situaties waarin dit schaalvoordelen en on-

derhandelingsmacht met zich meebrengt). Zoals eerder betoogd schuilt een deel van de 

kracht van het BMI-denken in het feit dat paralellen in innovaties uit verschillende contexten 

zichtbaar worden. Dit pleit er bij uitstek voor dat BMI-denken geschiedt in een omgeving 

waarbij een gevarieerde set van partijen van elkaar leert. Het feit dat hele diverse bedrijven 

elkaar kunnen vinden in de wederzijdse behoefte om van elkaars bedrijfsmodellen te leren, 

impliceert ook dat BMI-denken het voorportaal kan zijn van veel bredere kennisstromen 

tussen dergelijke bedrijven.51 

Samengevat constateren we dat het bedrijfsleven (en de economie als geheel) baat heeft bij 

meer kennis en vaardigheden op het vlak van een integrale benadering van innovatie, maar 

dat de markt waarin dergelijke expertise aangeboden wordt suboptimaal functioneert. Een 

(soms structureel) gebrek aan bewustzijn en vaardigheden rondom BMI-denken vormen de 

centrale knelpunten waarop beleid gevoerd kan worden. Het onderscheid individueel/geza-

menlijk levert niet alleen twee argumentatielijnen voor waarom de vraag achterblijft, maar 

verschaft ook twee uitgangspunten als het gaat om het inrichten van een mogelijke inter-

ventie.  

 

                                                

51 Diensten- en businessmodel innovation zijn in dit geval niet alleen thema’s om bedrijven ‘integraler’ 

te laten innoveren, maar dienen tegelijkertijd ook als thema om kennisuitwisseling op gang te brengen 

tussen partijen die doorgaans maar weinig van elkaar leren. Voor meer informatie over hoe dit kan 

bijdragen aan economische groei en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, zie Janssen 

(2015), EZ (2015) en AWTI (2015). 
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Bijlage 4: Typering 5 geselecteerde 

opties beleidsexperimenten  

A. Dienstengebaseerde BMI awareness programma 

Het bewustzijn van dienstengebaseerde BMI is vrij laag. Dat betekent dat er nog veel 

bedrijven bewust gemaakt moeten worden van het belang ervan in de eerste plaats (voor-

dat zij wellicht gebruik kunnen maken van een van de andere beleidsinterventies). Een 

awareness programma is er op gericht een deel van MKB gevoelig te maken voor diensten-

gebaseerde Business Model Innovation. Thematische verbijzondering ligt voor de hand om 

deelnemers aan te trekken die niet direct op het label bedrijfsmodel- of diensteninnovatie 

‘aanslaan’, maar er impliciet wel mee van doen hebben. Deze optie is mogelijk een eerste 

actie voordat optie 2-5 realistisch op grote(re) schaal kunnen worden uitgerold.  

Doelstelling 

Het creëren van een basis van bedrijven (naar sectoren, groeifase, technologie of domein) 

die zich bewust zijn dat innovatie meer vergt dan alleen een innovatief product, maar ook 

dienstengebaseerde BMI vereist. 

Legitimatie 

• Bedrijven en organisaties bewust maken van de noodzaak van een bredere inno-

vatie-opvatting c.q. belang van dienstengebaseerde BMI  

 

Type activiteiten/Mogelijke varianten 

Grootschalige awareness campagnes vanuit de overheid geëntameerd zijn kostbaar. Hier 

moeten bestaande organisaties bereid worden gevonden hun bestaande faciliteiten en ka-

nalen in te zetten voor een awareness campagne waarbij digitaal en de mogelijkheid tot 

interactie voorop staat. Er is variatie mogelijk naar doelgroep, subthema, in te zetten 

kanaal en mate waarin vormen van peer learning worden ingebouwd. Het instrument zou 

in een regio of sector moeten worden beproefd. Combinatie met instrumenten als een 

diagnosetool zijn voorstelbaar (wat tevens een goede nulmeting op kan leveren).  

Eventuele betrokkenen 

Een logische partner zou kunnen zijn een organisatie als KvK die met behulp van verschil-

lende kanalen (click, phone en face) ervaring heeft met het onder de aandacht brengen 

van diverse thema’s. het is daarbij wel doorslaggevend dat de cliënten van KvK aangeven 

dat ze behoefte hebben aan dergelijke programma’s. KvK heeft ervaring met het opbou-

wen van een thema middels een voorstudie, toets bij een klantenpanel en vervolgens een 

productaanbod en het meest geschikte kanaal aanbieden. Digitale informatie (website, 

webinar), mogelijkheden voor verdiepende vragen, peer learning bijvoorbeeld via Google 

hangouts of (op beperkte schaal) fysieke meeting in de vorm van workshops of kennis-

kringen. Daar overlap met de CoP. Andere mogelijke betrokkenen zijn Smart Industry of 

branche organisaties en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Mogelijk kunnen SSF en 

UvA/AMSI en de stichting Transactieland.nl ook bijdragen aan het verbeteren van de awa-

reness via masterclasses of workshops. 
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Eventuele bestaande voorbeelden 

Niet bekend (anders dan bewustwording campagnes op andere thema’s, bijv. Design en 

innovatieprogramma’s die deels beogen bewustwording te verbeteren.  

Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 

In zekere mate. In termen van bereikte bedrijven (de n) zijn er waarschijnlijk voldoende 

bereikte bedrijven. Echter, de omvang van de interventie is dermate gering dat niet on-

middellijk een effect van de beleidsinterventie kan worden aangetoond. Hoogstens kan de 

bereidheid om met dienstengebaseerde BMI worden uitgemeten. Een controlegroep is zeer 

waarschijnlijk ook problematisch omdat de niet deelnemers zich waarschijnlijk niet bewust 

zijn en dus sprake zal zijn van een behoorlijke selectie-bias.  

Eventuele barrières 

• Bedrijven zijn onvoldoende te verleiden tot de awareness sessies 

• Aanbod wordt onvoldoende “klein” gemaakt en de geboden informatie is dus te 

generiek. 

• Interventie blijft te veel steken in bewustwording (onvoldoende conversie naar 

bedrijven die actief aan de slag gaan met dienstengebaseerde BMI). 

Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 

Een logische eerste stap is in gesprek te gaan met de organisaties die ervaring hebben 

met awareness op het vlak van diensteninnovatie c.q. dienstengebaseerde BMI. Dat zijn 

in onze optiek een aantal regionale ontwikkelingsmaatschappijen / economic boards, SSF 

en KvK. Vooral de laatste heeft ervaring met en een infrastructuur om grootschalige awa-

reness campagnes te doen op geselecteerde thema’s die tenminste door eigen 

klantenpanels herkend worden als belangrijk. Het valt te overwegen om op deelgebieden 

van het thema dienstengebaseerde BMI te werken aan de opbouw van een thema zoals 

KvK dit inmiddels gewoon is (zie voor een beschrijving hierboven). KvK kan awareness 

aanbrengen, maar de vraag is wel hoe ver het wil/kan gaan in het daadwerkelijk onder-

steunen van transitie naar dienstengebaseerde BMI. Het is wat ons betreft goed denkbaar 

dat een awareness campagne door KvK gevolgd wordt door optie 2-5 zoals hierna be-

schreven. KvK heeft aangeboden mee te denken aan de mogelijkheden voor een 

beleidsexperiment bijvoorbeeld in de vorm van een werksessie.  

 

B. Design en verdienstelijking vouchers - integreren van dienstenkenmer-

ken in nieuwe business modellen 

Doelstelling 

Ondernemingen kunnen middels een vouchers ondersteuning van een publieke kennisin-

stelling dan wel zakelijke dienstverlener inkopen bij business model innovatie en vooral 

bij het adresseren van de niet-technologische aspecten ervan. Om de vouchers te onder-

scheiden van generieke voucher kan ook in de naam nadrukkelijk tot uitdrukking worden 

gebracht waarvoor ze zijn bedoeld bijvoorbeeld service design vouchers. 

Legitimatie 

• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 

vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken 
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• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over relaties met kennis-

instellingen of zakelijke dienstverleners om aan BMI te kunnen doen. Het 

aanbrengen van die relaties is een belangrijke legitimatie.  

• Markt voor BMI-advies bedient onvoldoende MKB en minder kapitaalkrachtige spe-

lers 

 

Toelichting 

Het is een vraaggestuurd instrument dat uitgaat van de behoeften van de afnemers.  Via 

een korte aanvraagprocedure zullen aanvragers moeten aangeven welke aspecten van 

hun business model vernieuwing behoeven en welke barrières ze daarbij ervaren. Aanvra-

ger kunnen aangeven bij welke organisaties (kennisinstellingen en/of zakelijke 

dienstverleners) ze de voucher zouden willen inwisselen (op basis van een lijst van moge-

lijke kandidaten) en hoeveel zij zelf investeren in een dergelijk traject. Hoe de 

kennisoverdracht vervolgens plaats heeft is aan de aanvragers en organisatie waar de 

voucher wordt ingewisseld. Wel moet aantoonbaar zijn dat kennisoverdracht heeft plaats-

gevonden door beide betrokkenen. De toekenningsprocedure moet digitaal worden 

afgehandeld worden. In het beleidsexperiment kunnen bijvoorbeeld 100 vouchers worden 

toegekend (kleine variant en een grote variant) en de inschrijving stopt dan bij 200-300 

aanvragen. Uit de aanvragen die technisch voldoen aan de voorwaarden van de regeling 

worden er 100 middels loting geselecteerd. Voorwaarde bij aanvraag is dat aanvragen een 

vragenformulier invullen (nulmeting) en dat zowel toegekende als afgewezen aanvrager 

na 1 jaar nogmaals een dergelijk vragenformulier invullen (1-meting).  

Mogelijke varianten 

Zeker voor een beleidsexperiment van beperkte schaal lijkt het verstandig de scope van 

het instrument wat te beperken hetzij qua thematiek (maakbedrijven laten switchen naar 

service-inclusive business modellen; bedrijven die een product of dienst op het gebied van 

de deeleconomie willen introduceren), hetzij naar typen bedrijven (alleen bestaande inno-

vatieve bedrijven), hetzij naar technologie (alleen bedrijven op het gebied van 

milieutechnologie of gezondheidszorg). Overigens kan ook de omvang van de voucher 

gevarieerd worden of de mate waarin de onderneming die de voucher aanvraagt ook moet 

co-financieren. In de praktijk zien we dat een voucher heel verschillend kan worden inge-

vuld (zie bijvoorbeeld de ‘smaken’ voucher zoals NV Oost kent varierend van kennisinkoop, 

een training, inhuur van een expert, koppeling aan en innovation portal in combinatie met 

een workshop etc., zie http://www.oostnv.nl/page/vouchers). De vouchers of kennischec-

ques zoals die via het programma LimburgMakers worden verstrekt zijn wat “klassieker” 

en maken het mogelijk dat maakbedrijven kennis inkoopt bij een publieke kennisinstelling 

(max subsidiebedrag € 6.500, 100% subsidiabel) of private kennisleverancier (max sub-

sidiebedrag € 6.500, 75% subsidiabele kosten, zie 

http://www.limburgmakers.nl/subsidieaanvragen/kennischeque) 

Eventuele betrokkenen 

Logische betrokkenen zijn RVO (die eerder voucher regeling uitvoerde en nu via MIT-

regeling ook weer vouchers verstrekt), provincies en regionale ontwikkelingsmaatschap-

pijen. Van de gesprekspartners die we gesproken hebben hebben LIOF, SIA, Brainport 

Development, Universiteit Maastricht allen ervaringen met vouchers of kennischeques. 

Ook binnen het Topteam Creatieve Industrie is al nadrukkelijk gekeken naar design vou-

chers als een instrument dat kan helpen om verbindingen te leggen tussen designers en 

http://www.oostnv.nl/page/vouchers
http://www.limburgmakers.nl/subsidieaanvragen/kennischeque
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ondernemingen die hun businessmodel willen vernieuwen. Betrokkenen zien de voucher 

als een realistische optie. 

Eventuele bestaande voorbeelden 

Vouchers IN Creative Industries (VINCI) - Oostenrijk 

In de periode 2006-2012 startte de DG Enterprise and Industry van de Europese Commis-

sie het Europe INNOVA initiatief voor het ontwikkelen en testen van nieuwe instrumenten 

ter ondersteuning van innovatie in bedrijven. Vier pilots moesten het effect van innovation 

vouchers voor het verbinden van het MKB uit alle richtingen met de creatieve industrie 

aantonen. Eén voucherregeling was VINCI van de European Creative Industries Alliance 

(ECIA) dat werd geïmplementeerd door de Austria Wirtschaft Service (AWS) in 2012. De 

regeling had een looptijd van een jaar en een omvang van 100.000 euro (20 keer 5.000 

euro). 

Het doel van de voucherregeling was het stimuleren van het gebruik van innovatieve dien-

sten uit de creatieve industrie door MKB-bedrijven van andere sectoren. Dit leidt tot het 

professionaliseren van het MKB en creëert nieuwe cross-sectorale samenwerkingsverban-

den. De rationale hierachter was dat het MKB nauwelijks samenwerkt met creatieve 

bedrijven, omdat ze niet bewust zijn van de waarde die dat soort bedrijven kunnen bieden. 

Een voucher kan deze barrière slechten. Om deze reden is er geen bijdrage van bedrijven 

gevraagd. De vouchers zijn in Salzburg voor het eerst geïmplementeerd. Bedrijven konden 

5000 euro aanvragen en er werden netwerkactiviteiten georganiseerd. De meeste vou-

chers werden ingezet op het gebied van design in de vroege fases van ontwerpen (planning 

en prototype). Na een maand waren er al 71 aanvragen binnengekomen. In 41% van de 

gevallen hadden de potentiële gebruikers en leveranciers nog niet samengewerkt. Uitein-

delijk zijn 19 van de 20 projecten voltooid. Deze resultaten leidden ertoe dat het project 

als succesvol is bestempeld en door het Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft landelijk is opgeschaald tot een nationaal programma (Kreativ-wirtschafts-

scheck) met 300 vouchers per jaar. Door de sterke vraag na de pilot is het budget in 2013 

verdubbeld tot 600 vouchers. De resultaten van een survey onder gebruikers zijn positief: 

90% zou zonder de voucher hun project niet hebben kunnen uitvoeren en 80% van de 

bedrijven zal in de toekomst weer samenwerken met de creatieve dienstenverlener.  

Bronnen: ECIA (2014) Thematic paper Creative Industries Innovation Voucher, website AWS. 

Creative Credits – Engeland 

Creative Credits was een innovatievoucher waarmee het MKB in Manchester in contact 

werd gebracht met de creatieve sector. Binnen twee gunningsronden zijn 150 vouchers 

ter waarde van £4.000 toegekend aan MKB’ers. De aanvrager diende zelf een investering 

van additioneel ten minste £1.000 te doen. De gemiddelde projectwaarde betrof £5.400. 

Met deze hefboom kwam de totale waarde van de pilot uit op £810.000. Na honorering 

diende een aanvrager in samenwerking met de creatieve onderneming een plan uit te 

werken. Creative Credits is uitgevoerd door NESTA en liep van oktober 2009 tot november 

2010.  

Met Creative Credits beoogde men (systeem)falen van innovatieprocessen bij het MKB te 

doorbreken. Genoemd worden onder andere informatieassymmetrie tussen kapitaalver-

strekker en ondernemer, risicomijdend gedrag en inertia. Met haar focus op design kan 

Creative Credits geplaatst worden in een brede reeks aan activiteiten om binnen NESTA 

de sterk ontwikkelde Britse creatieve sector te verbinden met het overige bedrijfsleven.  
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Beleidsexperimenten zijn in het Verenigd Koninkrijk een al veel gebruikte methode om 

beleidsinstrumenten te testen. Ook Creative Credits vormde een klassiek beleidsexperi-

ment. Experimenteren en evalueren waren dan ook centrale doelstellingen van dit 

tijdelijke instrument. De twee inschrijfrondes hebben tot respectievelijk 312 en 501 gel-

dige aanvragen geleid. Per ronde zijn 75 vouchers op willekeurige basis toegekend aan 

aanvragers. Middels vier enquêtes verspreid over een jaar zijn de korte- en langetermijn-

effecten gemeten binnen zowel de interventiegroep als de controlegroep. De evaluatie is 

aangevuld met interviews en workshops. 

De uitkomsten zijn opvallend. Uit meerdere enquêterondes is gebleken dat de korte ter-

mijn effecten van de voucher positief zijn. Na zes maanden nam men binnen de 

interventiegroep een positief effect waar op nieuwe samenwerkingen met de creatieve 

sector, versterking van het netwerk, lancering van nieuwe proces- of productinnovaties 

en een lichte stijging van de verkoopcijfers. Op lange termijn (12 maanden) was er echter 

geen verschil meer waar te nemen tussen de groepen. Het gebrek aan structureel voordeel 

werd met name veroorzaakt door een gebrek aan raakvlak en synergie tussen de samen-

werkende ondernemingen. In te veel gevallen zouden designopdrachten zijn ingekocht 

zonder dat daadwerkelijke samenwerking (en daarmee leereffecten) plaats hebben ge-

vonden. Het inzetten van een broker tussen de samenwerkingspartners zou dit volgens de 

evaluatie kunnen doorbreken. 

Bron: NESTA (2013). Creative Credits. A randomized controlled industrial policy experiment.  

Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 

Hoge mate. Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de voucher vorm is dat via 

loting relatief eenvoudig een onderscheid gemaakt kan worden tussen een experimentele 

en controlegroep. Een tweede aantrekkelijk aspect is dat de interventie qua omvang be-

perkt is, maar substantieel genoeg om een effect te mogen verwachten (mede afhankelijk 

van de doelstelling die hier wordt gedefinieerd c.q. de hardheid van de doelstelling).   

Het lijkt voor de hand te liggen de voucher te beproeven in 1 of 2 regio’s en een duidelijke 

link te leggen met een inhoudelijk thema dat verband houdt met dienstengebaseerde bu-

siness model innovatie. 

Eventuele barrières 

• Selectie van partners waar voucher kan worden ingewisseld. 

• Resultaten van de interventie beklijven onvoldoende/zijn te vluchtig. 

• Deelnemende bedrijven zijn onvoldoende bereid te co-financieren. 

• Afgewezen aanvrager weigeren te fungeren als controlegroep en vullen niet voor 

de tweede keer een vragenformulier in.  

 

Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 

Indien de voucher-optie wordt gekozen als een kansrijke kandidaat voor een beleidsexpe-

riment dan zijn typische samenwerkingspartners de regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, Brainport Development, SIA en mogelijk Topteam Crea-

tieve Industrie (voor een variant met echte design vouchers) en SmartIndustry (voor een 

variant gericht op een SmartIndustry thema gerelateerd aan problematiek dienstengeba-

seerde Business Model Innovatie). Wij kunnen ons voorstellen dat er twee voucher 

beleidsexperimenten worden geoperationaliseerd, bijvoorbeeld: 
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• Designvoucher gedreven door Topteam Creatieve Industrie, waarbij het instru-

ment in twee regio’s wordt beproefd bijvoorbeeld in Amsterdam (bijvoorbeeld in 

samenwerking met UvA en STBY) en Eindhoven (bijvoorbeeld in samenwerking 

met Design Academy). Gedacht zou kunnen worden aan 2 x 50 vouchers. 

• Servitisation voucher gedreven door een aantal ROMs en met inbreng van de er-

varing die partijen als LIOF. Brainport Development en NV Oost al hebben 

opgedaan met vouchers/kennischeques. Ook deze servitisation vouchers zouden 

nadrukkelijk moeten worden gekoppeld aan bijvoorbeeld twee regio’s. Ook Smart 

Industry zou hier uiteraard bij kunnen aanhaken. Ook hier lijkt 2 x 50 vouchers 

een mooi richtgetal voor een experiment. 

Een en ander zou nadere uitwerking verdienen met genoemde betrokkenen. 

 

C. Moving on the hoof – mobiliteit van kennisdragers 

Doelstelling 

Ondernemingen/organisaties kunnen een aanvraag doen om tijdelijk een “kennisdrager” 

in de eigen organisatie over de vloer te krijgen. Een kennisdrager is een pas afgestudeerde 

uit het Hoger Onderwijs of een professional (bijvoorbeeld een lector of een medewerker 

van een lectoraat) met relevantie kennis van dienstengebaseerde business model innova-

tie die een deel van zijn/haar tijd bij de onderneming/organisatie werkt aan een BMI 

project (maar verbonden blijft aan de bronorganisatie).  

Legitimatie 

• Business model innovatie vergt een nieuwe manier van kijken en werken en nog 

niet alle bedrijven en organisaties hebben die zich eigen gemaakt. 

• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 

vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken. 

• Veel bedrijven en organisaties leren onvoldoende van BMI in andere sectoren en 

toepassingen. Het aanbrengen van cross sectorale verbindingen resulteert in ken-

nisstromen en betere kennisbenutting.  

Toelichting 

Het inbrengen van kennis middels een persoon wordt gezien als een van de krachtigste 

manieren van kennistransfer tot stand te brengen (vgl. Kenniswerkersregeling ten tijde 

van de recente crisis en voorheen de KIM-regeling). Essentieel is wel dat dat het geen free 

lunch is voor de afnemende bedrijven, dat zij niet alleen een relatie opbouwen met de 

kennisdrager zelf maar ook met de bronorganisatie en dat het gaat om tijdelijke plaatsing 

van een kennisdrager. Er zijn naast pas afgestudeerden ook andere vormen denkbaar, 

maar die zijn veel kostbaarder. 

Mogelijke varianten 

Variatie kan komen uit de mate van senioriteit en kennisniveau van de kennisdragers en 

de duur waarvoor zij in bedrijf/doelorganisatie werkzaam zijn.  

Eventuele betrokkenen 

Logisch startpunt zijn instellingen voor Hoger Onderwijs en zeker als MKB de doelgroep is 

bij voorkeur Hogescholen. Zij hebben incidenteel ook al enige ervaring met tijdelijke plaat-

sing van pas afgestudeerden in deeltijd bij bedrijven (Bijvoorbeeld de Design Research 

Associates van de Design Academy in Eindhoven). Ook SIA zou een rol kunnen spelen bij 
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het optuigen van een dergelijke regeling en heeft ook relevante ervaring opgedaan met 

de KIEM-regeling. Voor de plaatsing van professionals wordt in eerste instantie gedacht 

aan medewerkers van Hogescholen  

Eventuele bestaande voorbeelden 

LimburgMakers - Nederland 

LimburgMakers is een stimulerings- en ondersteuningsprogramma opgezet door de Pro-

vincie Limburg, NV Industriebank LIOF en Kamer van Koophandel gericht op het 

stimuleren van innovatie in het mkb van de maakindustrie in Limburg. Het programma 

heeft een looptijd van 3 jaar (2013 – 2016) en een omvang van 10 miljoen euro. Het doel 

van het programma is het structureel versterken van het concurrentievermogen van de 

Limburgse maakindustrie door de realisatie van nieuwe producten of diensten te stimule-

ren, uitvoeringsgerichte ondernemingsplannen te realiseren, performance 

verbetertrajecten te ondersteunen en, naar behoefte, één of meerdere netwerken van 

actieve industriële ondernemingen, kennis- en onderwijsinstellingen te versterken of te 

realiseren. Het programma is geïnitieerd door LIOF (destijds i.s.m. Syntens) dat nog re-

gelmatig vragen krijgt van ondernemers die ervaringen willen uitwisselen met andere 

ondernemers (CoP). De speerpunten in het programma liggen op de maakindustrie ge-

koppeld aan agro-groen; maakindustrie gekoppeld aan medisch/zorg en maakindustrie 

gekoppeld aan ontwikkeling van diensten. 

LimburgMakers heeft 6 subsidie-instrumenten: (1) KennisCheque: voor het inkopen van 

specifieke kennis; (2) InnovatieHaalbaarheid: voor ondersteuning bij het laten uitvoeren 

van een haalbaarheidsonderzoek; (3) InnovatieManager-subsidie: voor ondersteuning bij 

de inhuur van een innovatie manager; (4) InnovatieProject-subsidie: voor ondersteuning 

bij de ontwikkeling en realisatie van een innovatie; (5) PerformanceAdvies: voor onder-

steuning bij optimalisering van bedrijfsprocessen en (6) InnovatieAssistentie: voor 

ondersteuning bij de verduurzaming van het innovatievermogen en de innovatieproces-

sen. Dit laatste instrument haakt perfect in op de kracht van mobiliteit. Dit is een trainings- 

en ondersteuningstraject ter waarde van maximaal 15.000 euro dat wordt uitgevoerd door 

Universiteit Maastricht of Zuyd Hogeschool. Deelnemende bedrijven krijgen individuele 

ondersteuning op locatie bij de uitvoering en realisatie van hun traject. Deze ondersteu-

ning wordt uitgevoerd door studenten die begeleid worden door de kennisinstelling. Ook 

krijgen de deelnemende bedrijven een klassikale theoretische opleiding van de betrokken 

kennisinstelling. Het gehele traject heeft een duur van 8 tot 12 weken. 

Naast de subsidie-instrumenten organiseert LimburgMakers geregeld netwerkbijeenkom-

sten en workshops. Op het moment van schrijven nemen 114 bedrijven deel aan het 

programma. 

Een evaluatie van het programma gaat nog plaatsvinden (men is nu bezig met de nulme-

ting). Reacties van bedrijven zijn echter onverdeeld positief 

(klanttevredenheidsonderzoek), hoewel niet alle bedrijven uiteindelijk iets doen met de 

kennis. Het initiatief is geen vooropgezet experiment, maar de niet geselecteerde bedrij-

ven die wel in aanmerking kwamen voor een subsidie zouden in theorie een controlegroep 

kunnen zijn. 

Bron: website LimburgMakers, contactpersoon LIOF. 

 

KIEM-VANG regeling - Nederland 
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Het ministerie van IenM heeft in 2014 het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) 

ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Eén van de doelen 

van dat programma is het verbinden van kennis en onderwijs aan circulaire economie. Via 

de KIEM-VANG-regeling wil men de kenniscirculatie tussen hogescholen, ondernemingen 

en publieke organisaties bevorderen op specifieke materiaalstromen. Het programma 

heeft als doel om ketensluiting en waardecreatie te bevorderen en zo het ontstaan van 

afvalstoffen te voorkomen, grondstoffen te besparen en hoogwaardig hergebruik te sti-

muleren. Met een aanvraag wordt een langdurig samenwerkingsverband in de vorm van 

een consortium opgezet. Dit consortium bestaat uit een lector van een hogeschool en 

minimaal twee mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met een publieke organisatie. 

Binnen dit consortium wordt nieuwe kennis ontwikkeld voor toepassing bij bedrijven en 

voor de ontwikkeling van het onderwijs. Mogelijke uitkomsten zijn: gezamenlijke project-

voorstellen, bijeenkomsten, (business)modellen, demonstrator, prototype(n), etc. Een 

belangrijk deel van de meerwaarde bestaat uit de personele mobiliteit die in het pro-

gramma zit ingebakken, waarbij medewerkers van een lectoraat tijdelijk bij bedrijven 

werken.  

Het programma wordt uitgezet via Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA 

(Regieorgaan SIA) van NWO. Het totale subsidiebedrag is € 2.200.000,-. De maximaal 

aan te vragen subsidieomvang is € 20.000,- per aanvraag. 

Bronnen: call for proposals KIEM-VANG, website rijksoverheid. 

Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 

In enige mate. De interventie is substantiëler dan een voucher en daarom ook kostbaar-

der. Dit betekent dat in een setting van een beleidsexperiment de n die gehaald kan 

worden minder hoog is (hooguit tientallen). Ook zal het moeilijk blijken om een controle-

groep te construeren. Dat kan eigenlijk alleen door bedrijven een aanvraag te laten doen 

om gebruik te mogen maken van de regeling en op voorhand te eisen dat ingelote en 

uitgelote bedrijven medewerking verlenen aan monitoring/effectmeting.  

Eventuele barrières 

• Regeling wordt misbruikt als een goedkope manier van detacheren van kennis-

werkers. 

• Regeling van het dienstverband. Pas afgestudeerden moeten een tijdelijke aan-

stelling krijgen aan bijvoorbeeld een hogeschool, wellicht zelfs in deeltijd. 

 

Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 

Indien gekozen wordt voor een beleidsexperiment met een mobiliteitscomponent dan lijkt 

het voor de hand te liggen voort te bouwen op reeds bestaande vormen zoals die met 

name door Hogescholen beproefd worden en waarbij kennisdragers uit de Hogeschool (een 

lector, een medewerker van een lectoraat of een afgestudeerde professional) voor een 

beperkte duur (6-12 maanden) voor een deel van zijn/haar tijd wordt uitgeleend aan een 

consortium van Hogeschool, MKB en eventuele andere organisaties om een transforma-

tieproces op het terrein van dienstengebaseerde BMI te bewerkstelligen. Als we de 

omvang van de interventie uit de KIEM-regelen zouden gebruiken dan zou het gaan om 

een interventie die telkens circa 20 Keuro zou vergen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen bete-

kenen dat op twee plekken in Nederland geëxperimenteerd wordt met een groep van circa 

12 kennisdragerprojecten (dus circa 25 in totaal). Mogelijke aanknopingspunten zijn: 
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• Aansluiting bij activiteiten van de Design Academy die al enige ervaring heeft op-

gedaan met Design Research Associates, al dan niet als onderdeel van 

bijvoorbeeld Beagle in Brabant waar al bestaande netwerken worden gesmeed 

voor kennisuitwisseling waar ook Hogescholen intensief zijn betrokken 

• Aansluiting bij de ervaring die SIA inmiddels heeft opgebouwd met de KIEM-rege-

ling (o.a. rond circulaire economie in samenwerking met  het ministerie van IenM). 

Het lijkt ook logisch te bezien in hoeverre er aansluiting gezocht kan worden met 

zwaartepuntvorming en platformvorming zoals die mede door SIA wordt vormge-

geven. Zo kunnen op het terrein van dienstengebaseerde BMI eerst platformen 

worden gevormd waar vervolgens een mobiliteitsinitiatief aan wordt toegevoegd.  

• InnovatieAssistentieprogramma LimburgMakers. Hoewel dit programma, een on-

dersteuningstraject voor MKB ondernemingen gegeven door Universiteit 

Maastricht of Zuyd Hogeschool, niet enkel en alleen een mobiliteitsprogramma is, 

zit er wel een element personele mobiliteit in gecombineerd met het aanbrengen 

van een relatie tussen MKB en kennisinstellingen. 

Ook hier geldt dat thematische en wellicht regionale verbijzondering gewenst is en dat 

nadere uitwerking met genoemde betrokkenen wenselijk is. Vooral de link met platformen 

rond een thema zoals die door SIA mede zijn vormgegeven. Ook Smart Industry zou ty-

pisch bij uitwerking van deze beleidsoptie moeten worden betrokken.  

 

D. BMI accelerators 

Veel doorgroeiende bedrijven worden geconfronteerd met business model innovation. Ze 

zijn veelal gestart vanuit een product of technologie en moeten om door te groeien de 

niet-technologische aspecten van hun business model op orde brengen. Juist als het gaat 

om het investor ready maken van veelbelovende bedrijven is de aandacht veelal gericht 

op het op orde brengen van het business model. Ook bij deze interventie geldt dat ze moet 

worden aangepast op een technologie, domein en (vaak) regio. 

Doelstelling 

Het begeleiden en coachen van jonge bedrijven in het uitdenken van een business model 

dat past bij product. In de praktijk betekent dit het samen met partners, mentoren en 

investeerders ontwikkelen van de business case tegen een aandeel in de onderneming. In 

een accelerator kan in intensieve sessies (groepsgewijs en op individuele basis) aandacht 

worden geschonken aan zaken als verder uitwerken van service concept, aan interactie 

met cliënten, strategische allianties met co-producenten, verdienmodel, wijze waarop pro-

duct uiteindelijk wordt geproduceerd (service delivery system, organisatorische en 

technologisch) en de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden.  

Legitimatie 

• Veel jongen bedrijven en organisaties zich nog onvoldoende bewust zijn van de 

noodzaak van een bredere innovatie-opvatting c.q. belang van BMI.  

• Veel bedrijven en organisaties nog onvoldoende over de juiste kennis en vaardig-

heden beschikken om BMI mogelijk te maken.  

• Markt voor BMI-advies bedient onvoldoende MKB en minder kapitaalkrachtige 

spelers. 

 

 

Toelichting/Mogelijke varianten 
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Er zijn accelerators in soorten en maten, gericht op specifieke sectoren of markten (zie 

bijvoorbeeld http://www.open-house.nl/ voor een voorbeeld in de wereld van de dienst-

verlening rond muziekfestivals, een initiatief dat al mede door het ministerie van EZ wordt 

ondersteund) en ook verschillend in intensiteit van begeleiding en de wijze waarop de 

deelnemende bedrijven betalen. Gebruikelijk is wel dat er een strenge selectie is van deel-

nemers.  

Eventuele betrokkenen 

Vraag is in hoeverre op dit punt overheidsinterventie wenselijk en nodig is. Momenteel 

schieten de diverse accelerators overal de grond uit, vaak gekoppeld aan typisch regionale 

sterkten. Er bestaan ook al formules van accelerators die relatief gemakkelijk kunnen 

worden uitgerold en die zichzelf bedruipen.  

Eventuele bestaande voorbeelden52 

Startupbootcamp 

Startupbootcamp is een internationaal netwerk van accelerators welke allen dezelfde 

werkwijze volgen. De accelerators zijn (voornamelijk) privaat gefinancierd en richten zich 

elk op een specifieke niche. Nederland kent de bootcamps HighTechXL (Eindhoven), Smart 

City & Living Space (Amsterdam) en Smart Materials (Sittard-Geleen). Elke accelerator 

bestaat uit een programma van drie tot zes maanden. In ruil voor een aandeel van 8% 

krijgen innovatieve startups toegang tot een sterk netwerk van ondernemers en inves-

teerders, €15.000 in cash, een ervaren mentor, een vestigingslocatie op een innovatieve 

campus en meer. HighTech XL, de langstlopende Startupbootcamp in Nederland, is in de-

cember 2015 uitgeroepen tot “one of five World Top High Impact Incubations 2015” door 

UBI Global.53 De accelerator heeft een jaarlijks budget tussen de €1,2 mln en €2m mln. 

WaVe-nl is een accelerator die specifiek focust op vernieuwing van transactieketens, uit-

gaande van disruptieve technologie 

Bronnen: websites Startupbootcamp, Startupbootcamp HighTechXL, Smart Materials en Smart City, 

transactieland.nl. 

Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 

Typisch wordt gewerkt met 10 bedrijven die door een intensieve periode van 3 + 3 maan-

den heen gaan. Er wordt aan de poort intensief geselecteerd wat het mogelijk maakt om 

een controlegroep te construeren. Dit vormt tegelijkertijd echter ook een significant pro-

bleem: vanwege de selectie (in plaats van willekeurige toekenning) zijn de controle- en 

experimentele groep niet aan elkaar gelijk. Een BMI-accelerator vormt alleen een zinnig 

beleidsexperiment wanneer de selectiecriteria die op voorhand gehanteerd worden niets 

te maken hebben met de verwachting dat een bedrijf innovatief gaat zijn of snel gaat 

groeien. Het experiment zou dan betrekking hebben op de vraag of BMI-gerichte accele-

rators een willekeurig bedrijf beter investor ready kunnen maken dan wanneer een bedrijf 

het zelfstandig moet redden.  

                                                

52  Andere voorbeelden zijn Open House (zie http://www.open-house.nl/) en Mµ–Eind-

hoven (zie http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-

eindhoven/). 

 en  

53 https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incu-

bators-529ae738d8c1#.nfzogsc2w 

http://www.open-house.nl/
http://www.open-house.nl/
http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-eindhoven/
http://www.brainportdevelopment.nl/bedrijvencentra/m%c2%b5-eindhoven/
https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incubators-529ae738d8c1%23.nfzogsc2w
https://medium.com/@e52/high-tech-xl-eindhoven-in-global-top-5-for-high-impact-incubators-529ae738d8c1%23.nfzogsc2w
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Eventuele barrières 

Er bestaat inmiddels een zeer groot aantal initiatieven voor incubators en accelerators en 

het is de vraag of daar middels overheidsinterventie nog een moet worden naastgezet, te 

meer daar de markt steeds vaker zelf lijkt te voorzien in initiatieven voor incubators en 

accelerators en verschillende kennisinstellingen, lokale en regionale overheden al behoor-

lijk druk zijn op dit vlak.  

Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 

Een logische eerste stap in na te gaan bij bestaande regionale ontwikkelings-maatschap-

pijen, economic boards en wellicht ook de bestaande kennisinstellingen of behoefte is aan 

extra accelerators die vooral ondersteuning bieden aan dienstengebaseerde BMI (of as-

pecten daarvan) binnen bepaalde domeinen.  

 

E. Leren van/met anderen - communities of practice 

Doelstelling 

Ondernemers/ondernemingen zijn intrinsiek geinteresseerd in en leren van ervaringen van 

andere ondernemers/ondernemingen. CoP is een verzamelnaam voor interventies waarbij 

ondernemingen met een groep peers werken aan Business Model Innovatie (of aspecten 

daarvan) en daarbij continu schakelen tussen de eigen in te brengen case, de ervaring 

van collega ondernemers/ondernemingen en professionals die methoden en kennis aan-

reiken. Eigenlijk gaat het om praktijkgericht leren met een vertaling naar de eigen 

omgeving.   

Legitimatie 

• Business model innovatie vergt een nieuwe manier van kijken en werken en nog 

niet alle bedrijven en organisaties hebben die zich eigen gemaakt. 

• Bedrijven en organisaties beschikken nog onvoldoende over de juiste kennis en 

vaardigheden om BMI-innovatie mogelijk te maken. 

• Veel bedrijven en organisaties leren onvoldoende van BMI in andere sectoren en 

toepassingen. Het aanbrengen van cross sectorale verbindingen resulteert in ken-

nisstromen en betere kennisbenutting. 

Toelichting/mogelijke varianten 

CoP zijn er in soorten en maten. Het kan gaan om een praktijkgerichte cursus waarin 

deelnemers hun eigen case inbrengen en gedurende een cursus van enkele weken of 

maanden werken aan hun eigen case al dan niet met advisering van een professional. 

Andere varianten die wij scharen on de CoP-opties zijn de volgende 

• Post graduate course Design Driven Service Innovation van UvA/STBY (zie bij be-

staande voorbeelden) die er typisch op is gericht professionals van ondernemingen 

uit verschillende sectoren – met inbreng van eigen cases en in een peergroup – te 

confronteren met inzichten uit service design om beter de switch naar diensten-

gebaseerde BMI te maken.  

• Parenting/coaching een vorm van kennisuitwisseling tussen peers waarbij ervaren 

bedrijven/ondernemers die minder ervaren bedrijven/ondernemers onder hun 

hoede nemen. Dit raakt aan business angel schemes (hoewel die vaak meer fi-

nancieel zijn ingegeven). Dit zijn typisch initiatieven die op regionale schaal vorm 

zouden moeten krijgen. 
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• Nadrukkelijker ondernemingen uit ongerelateerde sectoren bij elkaar zetten en 

van elkaar laten leren bijvoorbeeld in de vorm van “professionale stages”. Dat zal 

in de eerste plaats een aantal interactieve werksessies vergen, maar zou ook door 

kunnen groeien naar het uitlenen of uitwisselen van professionals tussen bedrijven 

(feitelijk gaat het dan om cross-sectorale leerprocessen). De interventie zou kun-

nen bestaan uit het mogelijk maken van deze uitwisseling en eventueel een 

projectgebonden subsidie om bij een niet-gelijkwaardige ruil de uitwisseling mo-

gelijk te maken. Een andere vorm zou ook kunnen zijn een “professionele stage” 

van beperkte duur (enkele weken tot enkele maanden). 

• Het faciliteren van een Service Alliance die typisch gericht is op transformatie en 

nieuwe dienstengebaseerde business models (vgl. Cambridge Service Alliance, zie 

hieronder). Het gaat hier om een pakket van diensten varierend van awareness 

bijeenkomsten, actieonderzoek, advisering en CoP-achtige elementen. 

• Het nadrukkelijk faciliteren van clustervorming bijvoorbeeld door partijen die sa-

menwerken rond een dienstengebaseerd BMI thema (MKB dat big data diensten 

aanbiedt, 3Dprinting of IoT toepassingen) bij elkaar te brengen en te ondersteu-

nen middels bijvoorbeeld een clustermanager. Dit is een tamelijk vergaande en 

wellicht ook wel te dure vorm van hands on interventie die voorheen werd gedaan 

door bijvoorbeeld Syntens. In Denemarken is het op nationale schaal opererende 

Service Cluster Denmark wellicht een inspirerend voorbeeld, hoewel hierachter 

ook weer een hele mix van activiteiten schuilgaat (zie onderstaand). 

• Mogelijkheid voor creëren van een CoP: platformen van hogescholen (samen ma-

ken met SIA) op deelaspecten van dienstengebaseerde business models.  

Te overwegen is dit deels in een digitale vorm te gieten om het tijdsbeslag van de 

deelnemers te beperken (en de interventie makkelijker schaalbaar te maken, KvK 

werkt bijvoorbeeld met Google Hangout als digitale ontmoetingsplaats, dat zou een 

element van een CoP kunnen zijn). Echter, als je wil dat ondernemers/ondernemingen 

echt ervaringen uitwisselen dan is vertrouwen en face-to-face ontmoetingen op enig 

moment volgens ons onontbeerlijk. 

Eventuele betrokkenen 

Het merendeel van de stakeholders die we hebben gesproken geven aan dat zij een be-

hoefte zien aan CoP-achtige interventies (hoewel er soms twijfel is over de benaming en 

de vorm die het moet krijgen). SSF en LIOF en ook UvA en STBY en KvK hebben ervaring 

met het vormgeven van dergelijke initiatieven. Wel blijkt het soms moeilijk om voldoende 

deelnemers te rekruteren, simpelweg omdat de awareness met betrekking tot (aspecten 

van) dienstengebaseerde BMI nog onvoldoende is ontwikkeld. Dit vraagt om een interven-

tie waar het awareness-programma uit paragraaf 4.1 (en dus de gerelateerde 

betrokkenen) deel van uitmaakt. Ook SmartIndustry zou – al dan iet gekoppeld aan haar 

FieldLabs – aan een aantal CoP mede vorm kunnen geven. 

Eventuele bestaande voorbeelden 

Design Factory Aalto – Finland 

Type: Community of Practice (Collectief en actief/halen, zie paragraaf 4.1) 

De Design Factory Aalto is een instituut en gemeenschap binnen de in 2010 opgerichte 

Aalto University waarin interdisciplinaire samenwerking tussen onderzoekers, studenten 

en bedrijven op het gebied van design centraal staat. De universiteit is ontstaan door een 

samenvoeging van de business school, art college en technische universiteit van Helsinki 

en profileert zich als een geïntegreerde broedplaats voor innovatie. De Design Factory 
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vormt hierin een multidisciplinair centrum voor kennisdeling en ontwikkeling. De Design 

Factory is het resultaat van een eerder onderzoeksproject naar de ideale (fysieke) om-

standigheden voor samenwerkingen binnen (product)design. Met de Factory hoopt Aalto 

University haar profiel gericht op innovatie te versterken en internationale allure te geven.  

Naast de focus op community building en co-creatie omvat de Design Factory onderwijs 

en onderzoek, vergelijkbaar met andere universitaire instituten. Onderwijs omvat de 

hoofdmoot van haar activiteiten. Het instituut onderscheidt zich hierbij van andere uni-

versitaire instituten door de sterke focus op samenwerking met het bedrijfsleven binnen 

de verschillende design vakken die binnen het instituut gefaciliteerd worden. Jaarlijks zijn 

er circa 30 gesponsorde leerprojecten, samen goed voor €0,6-1 miljoen aan externe fi-

nanciering voor de projecten en het ontwikkelingen van prototypes. 

Samenwerkingspartners zijn middelgrote en grote bedrijven die met de Design Factory 

onconventionele ideeën op een laagdrempelige en goedkope manier willen testen. Behalve 

studentenprojecten worden hiertoe workshops, evenementen en prototype-activiteiten 

opgezet. Daarnaast zijn verschillende startups actief binnen de gemeenschap. 

De Aalto Design Factory is verantwoordelijk voor 40 vakken. In 2015 participeerden hier 

1200 studenten in. Daarnaast omvat de community 20 onderzoekers, 35 docenten en 

negen startups. In 2015 is er met 30 nieuwe industriële partners samengewerkt. Ook is 

de Design Factory lid van een internationaal netwerk van Design Factories. Drie jaar na 

de oprichting heeft er een interne review plaats gehad binnen het instituut. De fysieke 

nabijheid, gelijkgestemdheid en diversiteit worden geroemd voor de stimulering van in-

teractie tussen de verschillende type deelnemers. Ook de informele sfeer, geringe 

bureaucreatie en de flexibiliteit zou hier aan bij dragen. 

Bronnen: website Aalto Design Factory, jaarverslag 2015. 

 

Design PLUS programme for growth - Denemarken 

Het PLUS programme is een 3-jarig partnership programma voor bedrijven en designers 

die samenwerken om innovatie-uitdagingen op te lossen. Het programma gaat in 2016 

van start met een totaal budget van 1,1 miljoen euro gefinancierd door The Market Deve-

lopment Fund. Het Danish Design Centre (DDC) is projectleider namens een consortium 

van 4 actoren: The Confederation of Danish Industry, Designdenmark, Danish Technical 

University en DDC. 

Het doel van het PLUS programme is om bij te dragen aan de concurrentiepositie, groei 

en werkgelegenheid van deelnemende bedrijven. De samenwerking tussen bedrijven en 

designers moet ervoor zorgen dat de competenties uit de designwereld in de industrie 

landen om zo bepaalde innovatie uitdagingen aan te gaan. Daarnaast biedt het designers 

en designbedrijven de kans om hun positie binnen de markt te versterken. 

Het programma is gebaseerd op het groeiplan van de Deense overheid en steunt op het 

werk van het DDC. De doelgroep bestaat uit grote, private bedrijven (vooral industriële 

bedrijven, maar ook uit de dienstensector, e.g. banken) en toonaangevende designbu-

reaus en nieuwe innovatie-actoren (design gedreven start-ups met sterke technologie 

component). Activiteiten betreffen workshops, veldwerk, seminars, ontwikkelen en testen 

van prototypes, ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen, etc. Het programma 

bevindt zich nog in een pilotfase, dus over de uitkomsten is nog weinig te zeggen. Ver-

moedelijk draagt het programma bij aan nieuwe business modellen, nieuwe producten of 

diensten en nieuwe samenwerkingsvormen tussen grote bedrijven, designbedrijven en 
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start-ups. Momenteel wordt gewerkt aan de evaluatie van de eerste pilotfase van het 

programma. 

Bronnen: website DDC, contactpersoon DDC. 

 

Cambridge Service Alliance 

De Cambridge Service Alliance (CSA) is een consortium tussen enkele multinationals en 

de Universiteit van Cambridge gericht op diensteninnovatie. De Alliance voert onderzoek 

uit, ontwikkelt tools en technieken die toepasbaar zijn binnen bedrijven, brengt een net-

werk bij elkaar van academici en ondernemers voor het delen van ervaringen en kennis, 

en geeft vorm aan verschillende trainingen, cursussen en adviestrajecten op het gebied 

van diensteninnovatie en in het bijzonder servitisation. Ook communicatie naar de buiten-

wereld vindt plaats, in de vorm van seminars, studies, nieuwsbrieven, presentaties en 

podcasts. De nadruk ligt op cross-sectorale samenwerking, om samen diensteninnovatie 

naar een hoger plan te trekken. Voor haar onderzoek heeft CSA naast medewerkers van 

de Universiteit van Cambridge een internationaal netwerk van onderzoekers opgezet. 

De deelnemende partners (BAE Systems, IBM, Caterpillar, Pearson en Zoetis) financieren 

de activiteiten van de CSA. Daarnaast delen ze expertise en werkt men actief met de 

Universiteit van Cambridge samen om de inzichten uit onderzoek toe te passen op hun 

eigen organisaties. De trainingen en adviestrajecten zijn toegankelijk voor externe bedrij-

ven, die daarmee tot het netwerk van CSA toetreden. De organisatie zelf bestaat 

momenteel uit 23 werknemers. 

 

Service Cluster - Denemarken 

Type: service cluster (collectief en op de grens van actief/passief) 

Het Service Cluster (opgezet in 2011) is een Deens netwerk van bedrijven en onderzoekers 

gericht op het ondersteunen van bedrijven bij het ontwikkelen van nieuwe diensten. Via 

diverse netwerkevents, workshops, etc. krijgen bedrijven toegang tot de nieuwste weten-

schappelijke resultaten op het gebied van diensteninnovatie. Het doel van het cluster is 

bij te dragen aan de groei, innovatie en concurrentiepositie van dienstenintensieve bedrij-

ven in Denemarken. Daarnaast beoogt het cluster een expertisecentrum op het gebied 

van diensteninnovatie te zijn. 

In termen van beleidsprioriteiten draagt het Service Cluster bij aan het bevorderen van 

een innovatiecultuur en het stimuleren van valorisatie. Het instrument is direct gericht op 

diensteninnovatie en poogt de vraag naar innovatie te vergroten. Betrokkenen zien een 

toenemende interesse van bedrijven die, als onderdeel van hun ‘green transition strategy’, 

het belang van diensteninnovatie erkennen. Het Deense clusterbeleid bestaat al een lange 

tijd en hier wordt nog steeds flink op ingezet. 

Van de 18 projecten van het Service Cluster zijn er 2 gericht op diensteninnovatie: (1) 

green transition door sharing economy en sustainable business modellen en (2) procesin-

novatie en ontwikkeling van nieuwe businessmodellen in offshore wind logistieke diensten. 

Het cluster heeft inmiddels 1100 leden en heeft een Bronze Label ontvangen van het Eu-

ropean Cluster Excellence Initiative (ECEI). 

Bronnen: Website Service Cluster, contactpersoon Service Cluster.  

Design Driven Business Innovation Course 
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In samenwerking met STBY biedt het Amsterdam Centre for Service Innovation (onderdeel 

van de Amsterdam Business School) een post-graduate cursus aan over service- en design 

innovatie. De cursus bestaat uit acht sessies. Naast (theoretische) inzichten op het gebied 

van service-innovatie bieden de sessies cases, interactieve workshops en groepsprojecten 

over concrete tools en toepassingen waarin deelnemers worden verwacht hun eigen erva-

ringen en inzichten te delen met anderen. Daarnaast werkt iedere deelnemer aan een 

individueel project welke toegespitst is op de eigen organisatie. Aan het eind van de cursus 

resulteert dit in een concreet business model en een roadmap. Naast het op doen en 

toepassen van kennis ligt de nadruk op kennisdeling en netwerkvorming. De doelgroep 

bestaat uit professionals die expertise en vaardigheden willen ontwikkelen en toepassen 

op het gebied van design-driven innovatie.  

Bronnen: website Business School Amsterdam en AMSI, contactpersonen AMSI en STBY.  

Mate waarin kan worden voldaan aan eisen beleidsexperiment 

In enige mate. Het aantal deelnemers kan ook in een experimentele setting enige tiental-

len bedragen (bedrijven en/of personen). Vraag is wel of de interventie substantieel is om 

te mogen verwachten dat bijvoorbeeld binnen een jaar een daadwerkelijke gedragsveran-

dering teweeg wordt gebracht. Dit betekent dat de effectiviteit van een dergelijk 

beleidsexperiment door wat “zachtere” indicatoren gemeten zal moeten worden.  

Eventuele barrieres 

• Grootste gevaar van CoP achtige initiatieven is dat een mechanisme voor netwerk-

bijeenkomsten worden (plaatje-praatje) zonder daadwerkelijk actie bij de 

deelnemers 

• Tijdsbeslag van CoP moeten overzichtelijk zijn. Vooral MKB kan maar beperkt 

tijdsinvesteringen doen. 

• CoP moeten niet te theoretisch worden aangevlogen. 

• CoP die uitgaan van individuele sectoren werken niet omdat ondernemingen geen 

geheimen delen met directe concurrenten. Cross-sector moet derhalve het uit-

gangspunt zijn. 

 

Mogelijke vervolgstappen op weg naar een experiment 

• Het versneld in de markt zetten van de inmiddels door UvA/STBY ontwikkelde Post 

graduate course Design Driven Service Innovation (zie boven). Een dergelijk 

course zou bijvoorbeeld in twee varianten gedraaid worden (2 x 25 deelnemers) 

en na 6 maanden en een jaar geëvalueerd kunnen worden.  

• Het met behulp van een uitzender of detacheerder vormgeven van professionele 

stages. Dit zou eventueel vorm kunnen krijgen in de vorm van een pool van pro-

fessionals met specifieke vaardigheden die solliciteren om in aanmerking te komen 

voor een dergelijke regeling en een uitzender/detacheerder die zorg draagt voor 

de feitelijke uitvoering. Deze optie is nog niet verkend. 

• Het vormgeven van een Nederlands equivalent van de Cambridge Service Alliance 

(zie boven). Vraag is wel of dat binnen 1 jaar al kan leiden tot een experiment 

met een meetbare impact. Alternatief zou zijn om een deelproject binnen een 

reeds bestaand initiatief als de Service Science Factory van de Universiteit Maas-

tricht of het Amsterdam Centre for Service Innovation van UvA en VU vorm te 

geven. 

• Het met SIA uitbouwen van een aantal zwaartepunten in Nederland van Hoge-

scholen, ondernemingen en eventuele andere organisaties op enkele deelthema 
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van dienstengebaseerde BMI. Een dergelijk zwaartepunt zou een goede landings-

plaats kunnen zijn voor het creëren van CoP. De stichting Transactieland.nl en het 

daaraan gelieerde Research Institute for Trade & Transactionmanagement (VU) 

kunnen hierop aansluiten. 

• Het met SmartIndustry gericht starten van een aantal CoPs. 

 

Ook hier geldt dat thematische en wellicht regionale verbijzondering gewenst is en dat 

nadere uitwerking met genoemde betrokkenen wenselijk is.  
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Bijlage 5: Regeling SDV zoals gepu-

bliceerd in de Staatscourant 

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html  

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-57593.html
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Bijlage 6: Vragenlijst 0-meting54 

De enquête die nu volgt is onderdeel van een beleidsexperiment met het oog op betere 

beleidsontwikkeling. In verband met het onderzoek dat daarvoor nodig is willen we u vragen 

of u bereid bent aan te geven namens welk bedrijf u deelneemt. 

 Persoonsgegevens 

Naam _____ 

Bedrijfsnaam _____ 

Adres (straatnaam) _____ 

Postcode _____ 

Huisnummer _____ 

Plaats _____ 

Emailadres _____ 

 

Indien u prijs stelt op inzage in de onderzoeksresultaten en de mogelijkheid uw eigen bedrijf 

te vergelijken met relevante groepen bedrijven (de benchmark), dan zullen daar deze con-

tactgegevens voor gebruikt worden. Heeft u belangstelling voor de benchmark? 

• Ja 

• Nee 

______________________________ 

Type onderneming 

Namens wat voor type bedrijfsvestiging vult u deze vragenlijst in? 

(Kruis slechts één optie aan) 

• Het hoofdkantoor van een onderneming/groep met ook buitenlandse vestigingen 

• Een dochter/divisie van een buitenlandse onderneming/groep 

• Het hoofdkantoor van een onderneming/groep met alleen binnenlandse vestigingen 

• Een dochter/divisie van een onderneming/groep met alleen binnenlandse vestigin-

gen 

• Een zelfstandige onderneming 

Omvang onderneming 

 

Hoeveel personen werken er in uw bedrijfsvestiging (fte’s)?  

__________ 

 

                                                

54 Papieren versie van een overzichtelijker online survey tool 
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_____________________________ 

Type bedrijfsactiviteiten 

Geeft u a.u.b. in onderstaand dropdown-menu aan onder welke sector uw bedrijfsvestiging 

valt. Valt u onder geen van de genoemde sectoren, gelieve dat in de volgende vraag aan te 

geven. q1 

• Vervaardiging van voedingsmiddelen 

• Vervaardiging van dranken 

• Vervaardiging van tabaksproducten 

• Vervaardiging van textiel 

• Vervaardiging van kleding 

• Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 

• Primaire bewerking van hout en vervaardiging van houtartikelen 

• Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

• Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

• Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 

• Vervaardiging van chemische producten 

• Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 

• Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

• Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 

• Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

• Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 

• Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 

• Vervaardiging van elektrische apparatuur 

• Vervaardiging van overige machines en apparaten 

• Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers 

• Vervaardiging van overige transportmiddelen 

• Vervaardiging van meubels 

• Vervaardiging van overige goederen 

• Reparatie en installatie van machines en apparaten 

 

• Mijn bedrijfsvestiging valt onder een andere sector, namelijk.. 

__________ 

 

______________________________ 

Is uw bedrijfsvestiging gelet op uw hoofdproduct(groep) leverancier van eindfabricaten of 

een toeleverancier van onderdelen/materialen of bewerkingen? (Kruis slechts één optie aan) 

 

• Producent van eindfabricaten voor consumenten 

• Producent van eindfabricaten voor bedrijven 

• Toeleverancier van systemen/installaties 

• Toeleverancier van halffabricaten/onderdelen 

• Aanbieder van bewerkingen (draaien, coaten, lassen, vermalen, e.a.) 
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Concurrentiepositie 

Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor de concurrentiepositie van uw bedrijfsvesti-

ging? 

Geeft u a.u.b. met een score van 1 tot 6 de rangorde aan, met 1 voor de factor die het 

meest belangrijk is. 

 Rangorde 

Productprijs _____ 

Productkwaliteit _____ 

Innovatieve producten _____ 

Aanpassing producten aan klantenwensen _____ 

Tijdige levering/korte levertijden _____ 

Dienstverlening en service _____ 

 

Innovatieprioriteit (innovatietype) 

Vernieuwing binnen uw organisatie kan betrekking hebben op verschillende innovatietypen. 

Wat is voor uw bedrijfsvestiging het belangrijkste type?  

Geeft u a.u.b. met een score van 1 tot 5 de rangorde aan, met 1 voor het type dat het 

meeste prioriteit heeft.  

 Rangorde 

Ontwikkeling van nieuwe producten _____ 

Technische vernieuwing in het productieproces _____ 

Toevoegen van diensten aan producten _____ 

Transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan _____ 

Organisatievernieuwing _____ 

 

Gerealiseerde innovatie 

Heeft uw bedrijfsvestiging het afgelopen half jaar aan innovatie gedaan? 

Zo ja, wat voor type innovatie betreft dit? Meerdere antwoorden mogelijk. 

• Nee 

• Ja, namelijk ontwikkeling van nieuwe producten 

• Ja, namelijk technische vernieuwing in het productieproces 

• Ja, namelijk toevoegen van diensten aan producten 

• Ja, namelijk transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan 

• Ja, namelijk organisatievernieuwing 
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Innovatievermogen 

Hoe tevreden bent u met het vermogen van uw organisatie om diensten te ontwikkelen? 

• Zeer ontevreden 

• Ontevreden 

• Niet ontevreden / Niet tevreden 

• Redelijk tevreden 

• Zeer tevreden 

• Weet niet 

______________________________ 

ICT en dienstverlening 

Welke van de volgende digitale technologieën en toepassingen worden door uw bedrijfsves-

tiging gebruikt om diensten aan te bieden? 

Als u de technologieën en toepassingen nog niet gebruikt, bent u dan van plan dat in 2018 

wel te doen? 

 Ja Nee Nee, maar wel ge-

pland voor 2018 

Gebruik van internet ter ondersteuning van diensten (e.g. 

voor online training, documentatie, probleemidentifica-

tie). 

 

 

 

 

 

 

Mobiele apparaten voor service-medewerkers op klantlo-

caties (e.g. digitale camera’s, smartphones, tablets). 

 

 

 

 

 

 

Sensoren of controle-elementen voor machines of compo-

nenten gebruikt voor teleservice-toepassingen. 

 

 

 

 

 

 

Virtual-reality- of augmented-reality-toepassingen t.b.v. 

diensten. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dialogic innovatie ● interactie 97 

Gebruikt u digitale informatie verkregen via dienstverlening voor de verdere ontwikkeling of 

aanpassing van uw producten, diensten, of processen? Meerdere antwoorden mogelijk. 

• Nee 

• Ja, ter verbetering van eigen producten 

• Ja, ter ontwikkeling van nieuwe diensten 

• Ja, ter verbetering van eigen businessprocessen 

 

Informatiebronnen 

Welke van de onderstaande informatiebronnen zijn relevant voor uw innovatieactiviteiten?  

Maakt u a.u.b. onderscheid naar bronnen die input leveren voor innovatie in het algemeen, 

en bronnen die specifiek input leveren voor service design / business model innovation.   

 Input voor innovatie 

in het algemeen 

Input voor service design / 

business model innovatie 

Interne partners (andere unit of on-

derdeel van het bedrijf) 

•  

 

•  

 

Leveranciers (bijv. van apparatuur, 

materialen, componenten of sof-

ware) 

•  

 

•  

 

Bedrijven die onze diensten afne-

men 

•  

 

•  

 

Consumenten (particulieren) •  

 

•  

 

Concurrenten of andere bedrijven 

in onze bedrijfstak 

•  

 

•  

 

Consultants en externe adviseurs •  

 

•  

 

Bedrijven uit de creatieve industrie •  

 

•  

 

Commerciële laboratoria of particu-

liere R&D-instituten 

•  

 

•  

 

Universiteiten of andere instellingen 

voor hoger onderwijs 

•  

 

•  

 

Overheids- of openbare onder-

zoeksinstellingen (bijv.: TNO, ECN, 

RIVM) 

•  

 

•  
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Product-gerelateerde diensten 

Welke van de volgende productgerelateerde diensten biedt u uw klanten aan? Als u de dien-

sten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen?  

 Ja Nee Nee, wel gepland 

voor 2018 

Installatie, inbedrijfstelling  

 

 

 

 

 

Onderhoud en reparatie  

 

 

 

 

 

Training  

 

 

 

 

 

Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, 

O&O voor klanten) 

 

 

 

 

 

 

Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing)  

 

 

 

 

 

Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hot-

line, website) 

 

 

 

 

 

 

Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of 

software-uitbreidingen) 

 

 

 

 

 

 

End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, 

terugname) 

 

 

 

 

 

 

Financiering  

 

 

 

 

 

 

Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten productgerelateerde diensten momenteel 

af van uw bedrijfsvestiging?  

 0%-

25% 

26%-

50% 

51%-

75% 

76%-

100% 

Installatie, inbedrijfstelling1)  

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud en reparatie2)  

 

 

 

 

 

 

 

Training3)     
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Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simu-

laties, O&O voor klanten)4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpas-

sing)5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantondersteuning op afstand (helpdesk, ser-

vice hotline, website)6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaarde-

ring of software-uitbreidingen)7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, op-

heffen, terugname)8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geavanceerde diensten 

 

Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten aan? 

Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan van plan dat in 2018 wel te doen? 

  

 Ja Nee Nee, wel ge-

pland voor 

2018 

Verhuur van producten, machines of uitrustingen  

 

 

 

 

 

Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van 

uw producten 

 

 

 

 

 

 

Het bedienen van eigen verkochte producten voor en/of bij de 

klant 

 

 

 

 

 

 

Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de 

klant, om beschikbaarheid en kosten te beheersen 

 

 

 

 

 

 

Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprij-

zing (i.e. afhankelijk van gebruik, beschikbaarheid of 

gerealiseerd resultaat voor de klant) 
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______________________________ 

Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten geavanceerde diensten momenteel af van 

uw bedrijfsvestiging? 

  

 0%-

25% 

26%-

50% 

51%-

75% 

76%-

100% 

Verhuur van producten, machines of uitrustingen10)  

 

 

 

 

 

 

 

Full-service contracten vooral gericht op het onder-

houd van uw producten11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedienen van eigen verkochte producten voor 

en/of bij de klant12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overnemen van management- of onderhoudsta-

ken bij de klant, om beschikbaarheid en kosten te 

beheersen13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-geba-

seerde beprijzing (i.e. afhankelijk van gebruik, 

beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de 

klant)14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende vragen hebben betrekking op het geheel van diensten dat uw bedrijfsvestiging 

aanbiedt. 

 

Relatie goederen - diensten 

Hoe verhouden uw diensten zich tot uw goederen? 

Geeft u aan welk antwoord het beste past. 

• Ter versterking van ons bestaande productaanbod 

• Genereren van aanvullende inkomsten 

• Transitie naar een andere (vervangende) manier van inkomsten genereren 

 

  



Dialogic innovatie ● interactie 101 

Omzetaandeel 

Wat is naar uw inschatting het totale aandeel dat diensten hebben in de omzet van uw 

bedrijfsvestiging van 2016? 

 0% 1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Omzet-

aandeel 

van dien-

sten die u 

in 2016 

direct, 

d.w.z. 

apart, in 

rekening 

heeft ge-

bracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omzet-

aandeel 

van dien-

sten die u 

in 2016 

indirect in 

rekening 

heeft ge-

bracht 

(via de 

product-

prijs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Bent u voornemens om een aanvraag in te dienen voor deelname aan één van de master-

classes?  

 

• Ja 

• Nee 

• Weet ik nog niet 

  
 

Kunt u toelichten waarom u geen aanvraag in gaat dienen?  

__________ 

 

Dit is het einde van enquête. Hartelijk dank voor het invullen. 
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Bijlage 7: Vragenlijst 1-meting55 

 

Hoofdsectie 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft onderzoeks- en adviesbureau 

Dialogic gevraagd om de monitoring en evaluatie van de regeling Service Design Voucher uit 

te voeren. U ontvangt dit bericht omdat we u namens het ministerie willen uitnodigen een 

enquête in te vullen. 

Van maart tot april 2017 hadden mkb-bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie de gele-

genheid een Service Design Voucher aan te vragen. Met die voucher konden ze vervolgens 

bij een kennisinstelling of creatief adviesbureau advies inwinnen over het ontwikkelen van 

een innovatief, diensten-gebaseerd businessmodel. Nu de vouchertrajecten zijn afgerond wil 

het Ministerie van EZK graag weten hoe de experimentele interventie heeft uitgepakt. 

 

Een belangrijk onderdeel van de monitoring en evaluatie is een online enquête onder orga-

nisaties die eerder al de zogenaamde ‘0-meting’ hebben ingevuld. Wij nodigen u hierbij uit 

om de volgende enquête in te vullen. Dit duurt hoogstens tien minuten. De resultaten 

worden anoniem verwerkt en alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Nick Jelicic (Jelicic@dialogic.nl) 

Klik op 'volgende' om te starten met de vragenlijst.  

 

  

                                                

55 Papieren versie van een overzichtelijker online survey tool 

mailto:Jelicic@dialogic.nl
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Bedrijfsnaam:  

__________ 

 

Omvang onderneming  

Hoeveel personen werken er in uw bedrijfsvestiging (fte's)? 

 

__________ 

 

Heeft u een aanvraag ingediend voor een Service Design Voucher ? aanvraag_SDV 

Dit was mogelijk in de periode maart-april 2017 

• Ja 

• Nee 

Waarom heeft u geen aanvraag voor een Service Design Voucher ingediend?  

U kunt meerdere antwoorden selecteren 

• Onze organisatie behoort niet tot de doelgroep (MBK uit de maakindustrie) 

• De omvang van de voucher was te klein om nieuwe vormen van diensteninnovaties 

te realiseren 

• Mijn bedrijf wist niet waar ze de voucher voor in zou kunnen zetten 

• Mijn bedrijf had moeite een geschikt adviesbureau/kennisinstelling te vinden waar 

het de SDV zou kunnen inwisselen 

• Mijn bedrijf kon geen goede kennisvraag formuleren 

• Mijn bedrijf heeft geen tijd gehad/is vergeten een aanvraag in te dienen 

• Mijn bedrijf vond de moeite van het aanvragen niet opwegen tegen de mogelijke 

opbrengsten 

• Anders, namelijk_____ 

 

Wie heeft voor uw aanvraag de kennisvraag geformuleerd?  

• Onze organisatie zelf 

• De intermediair die ons geholpen heeft bij de aanvraag 

• De kennisvraag is in samenwerking tot stand gekomen met de kennisinstelling/ad-

viesbureau 

• Anders, namelijk_____ 

Is uw aanvraag voor een service design voucher gehonoreerd of afgewezen?  

• Gehonoreerd 

• Afgewezen 



Dialogic innovatie ● interactie 105 

Heeft u uiteindelijk ook gebruik gemaakt van de Service Design Voucher? 

• Ja 

• Nee 

 

Heeft uw organisatie het afgelopen jaar (zonder voucher) een kennisinstelling / adviesbureau 

ingeschakeld om meer te weten te komen over dienstverlening, service design of business 

model innovatie?  

• Ja 

• Nee, en we zijn het ook niet van plan 

• Nee, maar we zijn wel van plan dit het komende jaar nog te doen 

 

Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de Service Design Voucher?  

• We waren te laat met het indienen van een offerte  met de kennisinstelling/advies-

bureau 

• Onze interesse in de Service Design Voucher was verdwenen 

• Anders, namelijk..._____ 

______________________________ 
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Klantvriendelijkheid 

 

We beginnen met enkele vragen over uw ervaringen met het aanvragen van de Service 

Design Voucher. 

Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen  

 Hele-

maal 

oneens 

On-

eens 

Neu-

traal 

Eens Hele-

maal 

eens 

Onbe-

kend 

Het is duidelijk wat de criteria waren 

voor toekenning van een Service De-

sign Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat er een kennis-

vraag in samenwerking met de 

kennisinstelling/adviesbureau gefor-

muleerd dient te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk wat een correct ge-

formuleerde kennisvraag inhoudt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk aan welke eisen onze 

organisatie moet voldoen om in aan-

merking te komen voor de Service 

Design Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk dat alleen MKB-maak-

bedrijven in aanmerking komen voor 

de regeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is duidelijk welke stappen moe-

ten worden doorlopen om deel te 

nemen aan de Service Design Vou-

cher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het algemeen hebben wij vol-

doende informatie ontvangen 

omtrent de uitvoer van de Service 

Design Voucher 
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Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen  

 Hele-

maal 

oneens 

On-

eens 

Neu-

traal 

Eens Hele-

maal 

eens 

Onbe-

kend 

Onze organisatie werd tijdig geïnfor-

meerd over een eventuele 

toekenning of afwijzing van de Ser-

vice Design Voucher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het tijdsbestek dat wordt gehan-

teerd voor het inzetten van de 

Service Design Voucher is accepta-

bel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou u de Service Design Voucher aan andere bedrijven aanbevelen?  

• Ja 

• Nee 

 

Waarom wel?  

__________ 

 

Waarom niet?  

__________ 

 

Heeft u nog verbeterpunten voor de Service Design Voucher-regeling?  

__________ 

 

Ik heb geen verbeterpunten 

______________________________ 

 

Ervaringen met kennisinstelling 

Wanneer heeft u het traject met de kennisinstelling/adviesbureau doorlopen? Kennisinstel-

ling_datum 

DD-MM-YYYY 

 

__________ 
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Hoe heeft u het traject met de kennisinstelling/adviesbureau ervaren? kennisinstelling_er-

varing 

Selecteer het best passende antwoord 

• Negatief 

• Overwegend Negatief 

• Neutraal 

• Overwegend Positief 

• Positief 

Zou u een traject op het gebied van service design/business model innovation met een ken-

nisinstelling/adviesbureau nogmaals doorlopen?  

Bijvoorbeeld om de dienstverlening binnen uw organisatie te verbeteren 

• Ja, ook zonder voucher 

• Ja, maar alleen met voucher 

• Nee, ook niet zonder voucher 

• Nee, zelfs niet met voucher 

Onderwerp SDV-traject 

 

Op welk aspect van service design / diensteninnovatie had uw vouchertraject vooral be-

trekking?  

Selecteer het best passende antwoord 

• Strategische kwesties m.b.t. het belang van diensten(innovatie) 

• Het bedenken van nieuwe businessmodellen gebaseerd op diensten 

• Organisationele vraagstukken m.b.t. het ontwikkelen van nieuwe diensten 

• Het ontwerpen van een concrete nieuwe dienst 

• Het implementeren en aanbieden van een concrete nieuwe dienst 

Type innovatie SDV-traject 

Het vouchertraject kan betrekking hebben op het uitwerken van verschillende soorten dien-

sten. Welke van de volgende diensten zijn in het traject aan de orde gekomen?  

U kunt meerdere antwoorden selecteren 

• Installatie, inbedrijfstelling 

• Onderhoud en reparatie 

• Training 

• Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, O&O voor klanten) 

• Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing) 

• Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hotline, website) 

• Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of software-uitbreidingen) 

• End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, terugname) 

• Financiering 

• Verhuur van producten, machines of uitrustingen 

• Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van uw producten 

• Het bedienen van eigen verkochte producten voor en/of bij de klant 

• Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de klant, om beschikbaar-

heid en kosten te beheersen 

• Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprijzing (i.e. afhankelijk 

van gebruik, beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de klant) 
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Concurrentiepositie 

 

Hoe belangrijk zijn de volgende factoren voor de concurrentiepositie van uw bedrijfsvesti-

ging?  

Sleep de items in de gewenste volgorde van prioriteit. Score 1 (bovenaan) heeft de hoogste 

prioriteit, score 6 (onderaan) de laagste prioriteit. 

 

Productprijs _____ 

Productkwaliteit _____ 

Innovatieve producten _____ 

Aanpassing producten aan klantenwensen _____ 

Tijdige levering/korte levertijden _____ 

Dienstverlening en service _____ 

 

Relatie goederen - diensten 

 

Hoe verhouden uw diensten zich tot uw goederen? 

Geeft u aan welk antwoord het beste past. 

• Ter versterking van ons bestaande productaanbod 

• Genereren van aanvullende inkomsten 

• Transitie naar een andere (vervangende) manier van inkomsten genereren 

 

Innovatieprioriteit (innovatietype) 

 

Vernieuwing binnen uw organisatie kan betrekking hebben op verschillende innovatietypen. 

Wat is voor uw bedrijfsvestiging het belangrijkste type?  

Sleep de items in de gewenste volgorde van prioriteit. Score 1 (bovenaan) heeft de hoogste 

prioriteit, score 5 (onderaan) de laagste prioriteit.  

 

Ontwikkeling van nieuwe producten _____ 

Technische vernieuwing in het productieproces _____ 

Toevoegen van diensten aan producten _____ 

Transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan _____ 

Organisatievernieuwing _____ 

 

______________________________ 
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Vaardigheden 

Heeft uw bedrijfsvestiging het afgelopen half jaar aan innovatie gedaan? 

Zo ja, wat voor type innovatie betreft dit?   

U kunt meerdere antwoorden selecteren 

• Nee 

• Ja, namelijk ontwikkeling van nieuwe producten 

• Ja, namelijk technische vernieuwing in het productieproces 

• Ja, namelijk toevoegen van diensten aan producten 

• Ja, namelijk transitie naar bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan 

• Ja, namelijk organisatievernieuwing 

Deze vraag gaat over innovatieprojecten gericht op diensten / service design. Kunt u aan-

geven of de aandacht voor dergelijke projecten op onderstaande aspecten in het afgelopen 

half jaar is afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen?  

 Sterk af-

genome

n 

Enigszins 

afgeno-

men 

Gelijk 

geble-

ven 

Enigszins 

toegeno-

men 

Sterk 

toegeno-

men 

Omvang van investeringen 

(in tijd, personeel of financi-

ele middelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal projecten met 

aandacht voor diensteninno-

vatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico’s die geassocieerd zijn 

met diensteninnovatieproject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doorlooptijd van het 

diensteninnovatieproject 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuïteit van dienstenin-

novatieprojecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerking met derden 

binnen diensteninnovatiepro-

jecten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatievermogen 

Hoe tevreden bent u met het vermogen van uw organisatie om diensten te ontwikkelen? 

• Zeer ontevreden 

• Ontevreden 

• Niet ontevreden/Niet tevreden 

• Redelijk tevreden 

• Zeer tevreden 

• Weet ik niet 
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Informatiebronnen 

Welke van de onderstaande informatiebronnen zijn relevant voor uw innovatieactiviteiten?   

Maakt u a.u.b. onderscheid naar bronnen die input leveren voor innovatie in het algemeen, 

en bronnen die specifiek input leveren voor service design / business model innovation. 

 

 Input voor inno-

vatie in het 

algemeen 

Input voor service de-

sign / business model 

innovatie 

Geen input 

voor innova-

tie 

Interne partners (andere unit 

of onderdeel van het bedrijf) 

 

 

 

 

 

 

Leveranciers (bijv. van appa-

ratuur, materialen, 

componenten of sofware) 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven die onze diensten 

afnemen 

 

 

 

 

 

 

Consumenten (particulieren)  

 

 

 

 

 

Concurrenten of andere be-

drijven in onze bedrijfstak 

 

 

 

 

 

 

Consultants en externe advi-

seurs 

 

 

 

 

 

 

Bedrijven uit de creatieve in-

dustrie 

 

 

 

 

 

 

Commerciële laboratoria of 

particuliere R&D-insttuten 

 

 

 

 

 

 

Universiteiten of andere in-

stellingen voor hoger 

onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Overheids- of openbare on-

derzoeksinstellingen (bijv.: 

TNO, ECN, RIVM) 

 

 

 

 

 

 

Beroeps- of branchevereni-

gingen 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 



Dialogic innovatie ● interactie 112 

Dienstenaanbod 

 

Welke van de volgende productgerelateerde diensten biedt u uw klanten aan? 

Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen? 

 

 Ja Nee Nee, wel gepland 

voor 2018 

Installatie, inbedrijfstelling  

 

 

 

 

 

Onderhoud en reparatie  

 

 

 

 

 

Training  

 

 

 

 

 

Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simulaties, 

O&O voor klanten) 

 

 

 

 

 

 

Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpassing)  

 

 

 

 

 

Klantondersteuning op afstand (helpdesk, service hot-

line, website) 

 

 

 

 

 

 

Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaardering of 

software-uitbreidingen) 

 

 

 

 

 

 

End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, opheffen, 

terugname) 

 

 

 

 

 

 

Financiering  
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Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten productgerelateerde diensten momenteel 

af van uw bedrijfsvestiging? 

   

 0 - 

25% 

26 - 

50% 

51 - 

75% 

76 - 

100% 

Installatie, inbedrijfstelling1)  

 

 

 

 

 

 

 

Onderhoud en reparatie2)  

 

 

 

 

 

 

 

Training3)  

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp, technisch advies (incl. testen, simula-

ties, O&O voor klanten)4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software-ontwikkeling (bijv. software-aanpas-

sing)5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klantondersteuning op afstand (helpdesk, ser-

vice hotline, website)6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviseren, vernieuwen (incl. functie-opwaarde-

ring of software-uitbreidingen)7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

End-of-life dienstverlening (bijv. recycling, op-

heffen, terugname)8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering9)  
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Geavanceerde diensten 

Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten? 

Als u de diensten nu nog niet aanbiedt, bent u dan plan dat in 2018 wel te doen? 

 

 Ja Nee Nee, wel ge-

pland voor 

2018 

Verhuur van producten, machines of uitrustingen  

 

 

 

 

 

Full-service contracten vooral gericht op het onderhoud van 

uw producten 

 

 

 

 

 

 

Het bedienen van eigen producten voor en/of bij de klant. 

(e.g. ‘pay on production’) 

 

 

 

 

 

 

Het overnemen van management- of onderhoudstaken bij de 

klant, om beschikbaarheid en kosten te beheersen 

 

 

 

 

 

 

Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-gebaseerde beprij-

zing (i.e. afhankelijk van gebruik, beschikbaarheid of 

gerealiseerd resultaat voor de klant) 

 

 

 

 

 

 

 

Welk % van uw klanten neemt de diverse soorten geavanceerde diensten momenteel af van 

uw bedrijfsvestiging? 

 0%-

25% 

26%-

50% 

51%-

75% 

76%-

100% 

Verhuur van producten, machines of uitrustingen10)  

 

 

 

 

 

 

 

Full-service contracten vooral gericht op het onder-

houd van uw producten11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bedienen van eigen producten voor en/of bij de 

klant. (e.g. ‘pay on production’)12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het overnemen van management- of onderhoudsta-

ken bij de klant, om beschikbaarheid en kosten te 

beheersen13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere dienstenconcepten o.b.v. prestatie-geba-

seerde beprijzing (i.e. afhankelijk van gebruik, 

beschikbaarheid of gerealiseerd resultaat voor de 

klant)14) 
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Succes/belang van dienstenaanbod 

Wat is naar uw inschatting het totale aandeel dat diensten hebben in de omzet van uw 

bedrijfsvestiging in 2016? 

  

 0 

% - 

10 

% 

11% 

- 

20% 

21% 

- 

30% 

31% 

- 

40% 

41% 

- 

50% 

51% 

- 

60% 

61% 

- 

70% 

81% 

- 

90% 
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Afsluiting 

Heeft u nog tips en zaken die u wilt meegeven? 

Aan de kennisinstelling/ het adviesbureau?  

• __________ 

• Ik heb geen opmerkingen 

 
Aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?  

• __________ 

• Ik heb geen opmerkingen 

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat?  

• __________ 

• Ik heb geen opmerkingen 

Aan Dialogic (de uitvoerder van dit onderzoek)?  

• __________ 

• Ik heb geen opmerkingen 
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Bijlage 8: Clusteranalyse 

Er zijn veel bedrijven die wél aan de nulmeting meededen, maar uiteindelijk geen aanvraag 

indienden. Om zoveel mogelijk van dit beleidsexperiment te leren willen we graag goed be-

grijpen welke groep oververtegenwoordigd is in de aanvragers; of die aanvraag ook 

gehonoreerd is maakt hier niet zoveel uit. De geneigdheid van bedrijven om mee te doen 

onderzoeken we door respondenten te clusteren op basis van hun antwoorden op de survey-

vragen, en dan te kijken wie van die groepen relatief veel voorkomt in de verzameling van 

partijen met een aanvraag. Specifiek kijken we hierbij naar de indicatoren over dienstenin-

tensiteit, zoals besproken in paragraaf 3.4 (product-gerelateerde diensten) en 3.5 

(geavanceerde diensten). De gehanteerde clusteranalyse56 combineert de antwoorden van 

de respondenten van deze indicatoren en verdeelt de respondenten op basis van de ant-

woorden over drie clusters: 

• Cluster 1 = ‘Middengroep’. Deze wordt gevormd door respondenten die gemiddeld 

scoren op de vragen over dienstenintensiteit.  

• Cluster 2 = ‘Diensten-intensief’. Deze groep bestaat uit respondenten die veel 

diensten aanbieden.  

• Cluster 3 = ‘Diensten-extensief’. Deze groep wordt gevormd door respondenten 

die weinig tot geen diensten aanbieden.  

Wanneer we de clusters vergelijken op het gebied van het indienen van een aanvraag zien 

we in eerste instantie geen statistisch significante verschillen tussen het wel of niet indienen 

van een aanvraag en de verdeling van deze antwoorden over de clusters (zie Figuur 9). Dit 

lijkt erop te wijzen dat er geen verband is tussen het reeds bezig zijn met het aanbieden van 

diensten en het indienen van een aanvraag. Echter, wanneer we de diensten-extensieve 

cluster 3 (diensten-extensief) buiten beschouwing laten in de vergelijking, dan zien we dat 

de p-waarde daalt van p=0.204 naar p=0.083 en worden de verschillen statistisch significant 

met meer dan 90% betrouwbaarheid (zie Figuur 10). Dit betekent dat de diensten-intensieve 

bedrijven ondervertegenwoordigd zijn in de verzameling van uiteindelijke aanvragers; dien-

sten-extensieve bedrijven hebben juist relatief vaak ook echt een aanvraag ingediend.  

                                                

56 Op basis van de enquêtevragen: ‘Welke van de volgende product-gerelateerde diensten biedt u uw 

klanten aan?’ en ‘Welke van de volgende geavanceerde diensten biedt u uw klanten aan? 

is aan de hand van een zgn. K-Means clustermethode een drietal clusters gedefinieerd. Deze twee en-

quête vragen hebben beide te maken met de diensten die de respondenten op dit moment, of op korte 

termijn, aanbieden. Beide vragen bestonden gecombineerd uit 14 diensten waarbij de respondent drie 

antwoordopties had, welteverstaan: ‘Nee’, ‘Ja’, ‘Nee, maar wel in 2018’ (zie hoofdstuk 3 voor een gede-

tailleerde omschrijving van deze enquête vragen en items). Aan de hand van de K-means 

clustermethode worden de respondenten in drie clusters ingedeeld op basis van hun diensten-intensiteit.  
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Figuur 9  Het percentage respondenten dat een aanvraag heeft ingediend per cluster 

 
Figuur 10 Opbouw van groep niet-aanvragende en groep aanvragende bedrijven (p<0.05). 

Validatie clusteranalyse  

Om te controleren of onze clusters werkelijk drie groepen van bedrijven representeren die 

op verschillende niveaus met diensten omgaan presenteren we enkele aanvullende analyses. 

Bij wijze van ‘external validation’ hebben we onderzocht of de verschillende clusters anders 

scoren op de vragen met betrekking tot het omzetaandeel (direct en indirect) van diensten. 

Dit is gedaan om te controleren of de clusters niet louter van elkaar verschillen op het gebied 

van de diensten die de respondenten in deze clusters aanbieden, maar ook om te bepalen of 

de rol die deze diensten spelen in de bedrijfsvoering van de respondenten van elkaar ver-

schillen. Het kan namelijk zo zijn dat een bepaalde respondent bovengemiddeld veel diensten 

aanbiedt maar dat deze nooit worden afgenomen. Er kan in deze situatie worden getwijfeld 

of slechts het aanbieden van bepaalde diensten voldoende is om de diensten-intensiteit van 

de respondenten te bepalen. Vervolgens hebben de verschillen in gemiddelde omzetaandelen 

van diensten per cluster vergeleken.  
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Figuur 11 De gemiddelde scores op de enquêtevraag: 'Wat is naar uw inschatting het totale aandeel 

dat diensten hebben in de omzet van uw bedrijfsvestiging van 2016? - Omzetaandeel van diensten die 

u in 2016 direct, d.w.z. apart, in rekening heeft gebracht' per cluster 

 
Figuur 12 De gemiddelde scores op de enquêtevraag: 'Wat is naar uw inschatting het totale aandeel 

dat diensten hebben in de omzet van uw bedrijfsvestiging van 2016? - Omzetaandeel van diensten die 

u in 2016 indirect in rekening heeft gebracht (via de productprijs)’ per cluster 

In Tabel 5 is vervolgens het gemiddelde omzetaandeel van diensten per cluster weergege-

ven. Wederom zien we verschillen tussen cluster 1 (middengroep) en 2 (diensten-intensief). 

Voor het omzetaandeel direct zijn de verschillen in gemiddelden statistisch significant (op 

het 95% betrouwbaarheidsniveau) voor de verschillen tussen cluster 1 (middengroep) en 

cluster 2 (diensten-intensief) (p=0.015) en tussen cluster 2 (diensten-intensief) en cluster 

3 (diensten-extensief) (p=0.001). Voor het omzetaandeel indirect zijn de verschillen in ge-

middelden statistisch significant (op het 95% betrouwbaarheidsniveau) voor de verschillen 

tussen cluster 2 (diensten-intensief) en cluster 3 (diensten-extensief) (p=0.048) en statis-

tisch significant (op het 90% betrouwbaarheidsniveau) tussen cluster 1 (middengroep) en 3 

(diensten-extensief) (p=0.099). Wanneer we de resultaten uit Figuur 9 en uit Tabel 5 naast 

elkaar leggen zien we dat de bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) minder aanvragen 

hebben ingediend als het directe omzetaandeel van diensten groter is. Dit is een indicator 

dat bedrijven die al veel bezig zijn met diensten (en daar een groter omzetaandeel mee 

behalen) minder interesse hebben om gebruik te maken van de service design voucher. 

Relevant voor het experiment is dat het aannemelijk is dat het effect van de service design 

voucher op diensten-extensieve bedrijven groter is dan het effect van de service design 

voucher op diensten-intensieve bedrijven.  
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Tabel 5 De gemiddelde waarden voor het percentage omzetaandeel (direct/indirect) van diensten, per 

cluster.  

Cluster Omzetaandeel direct Omzetaandeel indirect 

Middengroep 32% 41% 

Diensten-intensief 44% 42% 

Diensten-extensief 29% 32% 

 

Vervolgens hebben we ter validatie ook nog gekeken of de respondenten in de verschillende 

clusters van elkaar verschillen op het gebied van de innovatietypen zoals besproken in pa-

ragraaf 2.2. We zien dat bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) significant vaker 

aangeven dat ze de innovatietypen ‘toevoegen van diensten aan producen’ en ‘transitie naar 

bedrijfsmodel waarin diensten zelf centraal staan’ hebben uitgevoerd (zie Figuur 13 en Figuur 

14). Hieruit leiden we af dat bedrijven in cluster 2 (diensten-intensief) niet alleen een hogere 

dienst-intensiteit hebben maar ook actiever zijn op het gebied van service-design/diensten-

innovatie. Dit is gunstig voor het experiment; de service design voucher beoogt juist om 

MKB-maakbedrijven te stimuleren om te beginnen met diensteninnovatie, niet om bedrijven 

die al veel bezig zijn met diensten en diensteninnovatie een extra stimulans te geven. 

 

Figuur 13 Het percentage respondenten dat heeft aangegeven in het afgelopen half jaar een transitie 

naar een bedrijfsmodel waarin diensten centraal staan is gestart, per cluster 
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Figuur 14 Het percentage respondenten dat heeft aangegeven in het afgelopen half jaar diensten heeft 

toegevoegd aan producten, per cluster. 

Tenslotte blijkt ook dat, als we naar enkel de afgewezen aanvragen kijken, bedrijven uit 

cluster 2 (diensten-intensief) vaker in staat waren om een correcte kennisvraag te formule-

ren. Dit onderschrijft nogmaals dat deze groep, die relatief weinig overging tot het werkelijk 

indienen van een aanvraag, al beter uit de voeten kan met diensten dan de populatie die wél 

een aanvraag deed. 

 

Figuur 15 Het percentage afgewezen aanvragen met een correcte of foutieve kennisvraag per cluster  

Wanneer we de afgewezenen vergelijken met de clusters (zie hoofdstuk 3) zien we dat de 

groep met een correcte kennisvraag over-gerepresenteerd is in cluster 2 (diensten-intensief) 

(zie Figuur 15). 

Op basis van de cluster- en opvolgende analyses gepresenteerd in dit hoofdstuk kunnen we 

een aantal uitspraken doen over de validiteit van het beleidsexperiment. Over het algemeen 

hebben de bedrijven die een aanvraag hebben gedaan een lagere diensten-intensiteit en 

voor deze bedrijven geldt ook dat het dienstenaandeel in de omzet (zowel direct als indirect) 

kleiner is. Daarnaast zijn bedrijven in dit cluster (nog) relatief weinig actief op het gebied 

van diensteninnovatie.  Het effect van de interventie zou potentieel groter kunnen zijn voor 

deze groep, vergeleken met bedrijven waar diensten en diensteninnovatie al een grotere rol 

spelen in de kernactiviteit(en). Dit is gunstig voor het beleidsexperiment. Wel moet er reke-

ning gehouden worden met het feit dat de groep van niet-aanvragers, die als controlegroep 

kan fungeren (zie volgende hoofdstuk) van zichzelf al bezig is met het verkennen van dien-

sten-gebaseerde strategieën. Bij de effectmeting kan dit problemen veroorzaken.   
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Bijlage 9: Verantwoording samen-

stelling controlegroep 

Quasi Experimenteel Design in plaats van Randomized Controlled Trial 

Omdat er geen mogelijkheid bestond om te loten kan het beleidsexperiment niet langer als 

een Randomized Controlled Trial (RCT) worden aangemerkt, maar is sprake van een zoge-

naamd Quasi-Experimenteel Design (QED). Het verschil tussen een RCT en een QED is dat 

bij laatstgenoemde geen willekeurige toekenning is wie wel en wie niet de interventie ont-

vangt. Door willekeurige toekenning van de interventie, zoals bij een RCT, worden 

onbekende factoren gelijk verdeeld over de experimentele en controlegroep. Op deze manier 

worden verstorende selectiebiassen geminimaliseerd. In een QED-opzet is niet uit te sluiten 

dat gevonden verschillen veroorzaakt worden door zelfselectie.  

Een belangrijke aanvullende opmerking is dat een RCT niet per se de perfecte methode is 

voor een beleidsexperiment.57 RCT’s zijn ideaal voor een effectmeting van een generieke 

regeling zoals de WBSO. Op het moment dat partijen zich eerst zelf moeten aanmelden om 

mee te doen in een loting is er immers ook nog altijd sprake van zelfselectie. Met een RCT 

kunnen we weliswaar zuiver onderzoeken of er effecten optreden binnen de groep die heeft 

meegedaan aan de loting, maar het is lastig om te stellen in hoeverre die effecten opgaan 

voor de rest van de potentiële doelgroep. Als die zich niet aanmeldt omdat ze meer of minder 

innovatief zijn dan is het alsnog lastig om de resultaten te generaliseren naar de hele popu-

latie. Uitgedrukt in meer technische termen kunnen we stellen dat de external validity van 

een experiment op zich in orde lijkt als dezelfde methode ook herhaald kan worden (en 

dezelfde resultaten zou genereren) bij een soortgelijke populatie; dit vergt echter dat die 

soortgelijke populatie ook werkelijk bestaat. Is dit niet het geval, dan is de ecological validity 

in het geding; ondanks de robuuste meetmethoden valt er simpelweg niet naar een bredere 

populatie te generaliseren. 

 

Kandidaten voor samenstellen controlegroep 

Bij het gebrek aan voldoende aanmeldingen voor de Service Design Voucher zijn we genood-

zaakt om een second best controlegroep op te stellen. Hierdoor kan het beleidsexperiment 

niet langer als een randomized control trial worden aangemerkt, maar is sprake van een  

quasi-experimenteel design (QED). Het verschil tussen een randomized control trial en een 

quasi-experiment is dat bij laatstgenoemde geen willekeurige toekenning is wie wel en wie 

niet de interventie ontvangt. De zelfselectie kan van invloed zijn op de gedragsontwikkelin-

gen die we uiteindelijk in de 1- en 2-meting gaan zien. Zo blijkt uit het vorige hoofdstuk dat 

er in de groep van niet-aanvragers relatief veel partijen zijn die al vrij diensten-intensief zijn. 

Er is een aantal controlegroepen op te stellen met ieder zijn eigen voor- en nadelen (zie tabel 

6).  

Controlegroep: ‘Geen aanvraag’ 

Wanneer de groep ‘geen aanvraag’ wordt gebruikt als controlegroep heeft dit als voordeel 

dat deze groep waarschijnlijk een hoge bereidheid heeft tot het invullen van de 1-meting, 

aangezien zij geen afwijzing hebben ontvangen. Het nadeel is echter dat op een aantal 

                                                

57 We maken hier onderscheid tussen beleidsexperimenten en experimenten in bijvoorbeeld de medische 

wetenschap. 
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survey-items met betrekking tot diensteninnovatie de groep ‘geen aanvraag’ hoger scoort 

dan de experimentele groep (en visa versa). Er bestaat een kans dat deze groep eerder 

geneigd is om uit zichzelf (zonder voucher) aan diensteninnovatie te doen. Dit kan ervoor 

zorgen het effect van de voucher op de experimentele groep wordt onderschat.  

Bij een zo zuiver mogelijke effectmeting gaat de voorkeur uit naar een situatie waarbij de 

experimentele groep en controlegroep zoveel als mogelijk identieke karakteristieken hebben. 

In figuur 18 is deze situatie abstract weergegeven. T-0 is het moment van de interventie. 

Lijnstuk E stelt de experimentele groep voor. Lijnstuk C2 is de ideale controlegroep, oftewel, 

een groep MKB-maakbedrijven die nog geen diensteninnovatie heeft verricht, geen diensten 

aanbiedt en dit op T-0 ook nog niet van plan is. Lijnstuk C1 is de controlegroep zoals in het 

service design voucher experiment (merk op dat het startpunt eigenlijk hoger zou moeten 

liggen dan bij E). In deze situatie is het zo dat het verschil tussen lijn E en C1 kleiner is dan 

het verschil tussen lijn E en C2. In het SDV-experiment komt een soortgelijke situatie voor; 

de controlegroep heeft waarschijnlijk meer weg van de controlegroep gerepresenteerd door 

lijnstuk C1 dan door lijnstuk C2. Hierdoor wordt de kans vergroot dat er geen effect wordt 

gemeten, terwijl het wel bestaat als het tegen een controlegroep wordt afgezet waarvan de 

bedrijven zo veel mogelijk lijken op de experimentele groep.  

 

Figuur 16 Abstracte weergave van het verschil in effectmeting tussen een ideale (C2) en realistische 

(C1) controlegroep 

Controlegroep: ‘Afgewezen’ 

Wanneer de groep ‘afgewezen’ wordt gebruikt als controlegroep heeft dit als voordeel dat 

deze voor veel survey-items met betrekking tot diensteninnovatie geen statistisch signifi-

cante verschillen vertoont met de experimentele groep. Helaas zijn de nadelen van de groep 

‘afgewezen’ als controlegroep talrijk. Waarschijnlijk heeft deze groep een wat lagere bereid-

heid tot het invullen van de 1-meting, aangezien ze afgewezen zijn voor de voucher. 

Desalniettemin bestaat er toch een mogelijkheid om een deel van de ‘afgewezen’ groep op 

te nemen in de controlegroep. De aanvragen in de groep ‘afgewezen’ zijn niet allemaal op 

gelijke gronden afgewezen. RVO heeft 3 criteria gehanteerd voor een aanvraag om in aan-

merking te komen voor de SDV, namelijk: 

- Sector (Maakbedrijven) 

- Omvang onderneming (MKB) 

- Kennisvraag 

Een afgewezen aanvraag kan dus op basis van een scala aan criteria zijn afgewezen; en niet 

iedere aanvraag in de groep afgewezen aanvragen is structureel anders van de experimen-

tele groep. In tegendeel, er kan beargumenteerd worden dat bedrijven met een afwijzing op 

basis van een foutieve kennisvraag, terwijl er wel aan de andere criteria werd voldaan, deel 

uit kunnen maken van de controlegroep: een foute kennisvraag kan immers het gevolg zijn 

van onvoldoende voorkennis van wat service design is. Van de afgewezen bedrijven zijn er 
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15 die een foutieve kennisvraag hadden ingediend maar wel in de correcte SBI-categorie 

vallen. Over het algemeen geldt dat zij een lagere dienstenintensiteit hadden ten tijde van 

de 0-meting.  

Gemengde controlegroep 

Naast de groep ‘geen aanvraag’ en de groep ‘afgewezen’ kan er ook een controlegroep ge-

formeerd worden die qua bedrijfskarakteristieken en diensteninnovatie sterk overeenkomt 

met de experimentele groep ten tijde van de 0-meting door binnen deze twee groepen res-

pondenten te selecteren die sterk overeenkomen met de experimentele groep.  

Tabel 10 toont een overzicht van de verschillende mogelijke controlegroepen en de voor- en 

nadelen die bij de keuze per controlegroep kunnen optreden.  

Tabel 6 overzicht mogelijk controlegroepen en voor- en nadelen 

Controlegroep Voordelen Nadelen 

Geen aanvraag Mogelijk hoge bereidheid tot 

invullen 1-meting 

Indicatoren dat deze groep al deels 

bezig is met diensteninnovatie 

Geen toeken-

ning 

Groep als geheel veel over-

eenkomende 

dienstenkarakteristieken met 

de experimentele groep 

Lage bereidheid tot invullen 1-me-

ting  

Met een reden afgewezen: 

• Geen MKB 

• Geen maakbedrijf 

Combinatie Controlegroep die zoveel 

mogelijk karakteristieken 

overkomen met de experi-

mentele groep 

1-meting observaties nodig van zo-

wel de groep ‘geen aanvraag’ als de 

groep ‘afgewezen’ 

 

De overwegingen gepresenteerd in dit hoofdstuk maken duidelijk dat, ondanks het experi-

ment geen RCT meer is, er nog steeds mogelijkheden zijn om het effect van de Service 

Design Vouchers op diensteninnovatie in het MKB te meten wanneer binnen de groep ‘geen 

aanvraag’ en ‘afgewezen’ een controlegroep wordt opgesteld die zo veel mogelijk lijkt op de 

experimentele groep. De precieze mogelijkheden hangen onder andere af van hoeveel par-

tijen überhaupt de 1-meting invullen.  

Doordat er niet op basis van loting bepaald is wie er in de controlegroep belandt zullen de 

resultaten van dit beleidsexperiment met voorzichtigheid geïnterpreteerd moeten worden; 

de groep met afgewezenen is mogelijk op voorhand al meer geneigd om meer met diensten-

innovatie te gaan doen. Deels is dit te ondervangen door in de effectmetingen te kijken naar 

zowel absolute verschillen tussen experimentele groep en controlegroep(en) als naar rela-

tieve stijgingen: stijgt de dienstenintensiteit net zoveel in alle groepen, ondanks dat het 

vertrekpunt afwijkt? Het is mogelijk dat diensten-intensievere een grotere basis hebben om 

nóg meer te ‘servitiseren’, maar het kan dat hun voorsprong juist remmend werkt (cq. dat 

verdere ontwikkeling moeizamer gaat) en dat de diensten-extensievere controlegroep zich 

sneller op dit vlak kan ontwikkelen.  

Een belangrijke aanvullende opmerking is dat een RCT niet per se de perfecte methode is 

voor een beleidsexperiment. RCT’s zijn ideaal voor een effectmeting van een generieke re-

geling. Op het moment dat partijen zich eerst zelf moeten aanmelden om mee te doen in 

een loting is er nog altijd sprake van zelfselectie. Met een RCT kunnen we weliswaar zuiver 

onderzoeken of er effecten optreden binnen de groep die heeft meegedaan aan de loting, 

maar het is lastig om te stellen in hoeverre die effecten opgaan voor de rest van de potentiële 

doelgroep. Als die zich niet aanmeldt omdat ze meer of minder innovatief zijn dan is het 
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alsnog lastig om de resultaten te generaliseren naar de hele populatie. Iets dergelijks kan 

zich voordoen als beleid vooral een voorhoede aantrekt. In die zin is het gunstig dat we met 

het huidige beleidsexperiment vooral relatief diensten-extensieve bedrijven in de experimen-

tele groep hebben. Dit is precies de populatie van organisaties waar de interventie zich op 

richt, en het is aannemelijk dat er in de Nederlandse economie nog tal van andere MKB- 

maakbedrijven zijn die niet eens bewustzijn van wat service design (vouchers) voor hen kan 

betekenen. 

 

Feitelijke samenstelling controlegroep 0- en 1-meting SDV (bij quasi-experimen-

teel design) 

De bedrijven uit de eerder beschreven groepen “niet-aanvrager”, “afgewezen aanvragers” 

en “niet-verzilveraars” vormen de basis voor de controlegroep. In een experiment verschillen 

de experimentele groep en controlegroep op het moment van de 0-meting idealiter zo min 

mogelijk van elkaar. Vandaar dat we de “niet aanvragers”,“afgewezen aanvragers” en de 

“niet- verzilveraars” hebben vergeleken met de respondenten in de experimentele groep op 

een aantal aspecten gerelateerd aan diensteninnovatie of de switch naar een dienstengeba-

seerd businessmodel. Er is hierbij gekeken naar enkele algemene bedrijfskenmerken, alsook 

naar aspecten uit ons SIM-model. Deze omvatten o.a. de innovativiteit, het type innovatie, 

gebruikte informatiebronnen voor innovatie, factoren die van invloed zijn op de concurren-

tiepositie, aanbod van (geavanceerde) diensten door de respondent, en het (in)directe 

omzetaandeel van diensten. Over het algemeen worden er in de 0-meting slechts een be-

perkt aantal verschillen gevonden tussen de verschillende groepen op enquête-items die 

specifiek betrekking hebben op diensteninnovatie / dienstengebaseerd businessmodel. Daar-

naast is er ook een clusteranalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de groep “niet-aanvragers” 

overgerepresenteerd is in het cluster dat hoog scoort op diensteninnovatie. Blijkbaar zijn 

bedrijven die al aardig aan de slag waren met diensteninnovatie relatief wat minder geneigd 

om mee te doen aan het voucher-traject. Dit is op zich in lijn met de ambitie om vooral 

partijen te bereiken die de eerste stappen nog moeten maken. De gedetailleerde omschrij-

ving van de clusteranalyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 8. 

Het feit dat er in de 0-meting slechts enkele verschillen zijn gevonden tussen de bedrijven 

uit de experimentele groep en de bedrijven die de voucher niet hebben verzilverd/gekregen 

of hebben aangevraagd gecombineerd met de eis dat de controlegroep moet voldoen aan 

een minimale omvang, maakt dat er uiteindelijk voor is gekozen om iedereen die de 0-meting 

heeft ingevuld aan te schrijven voor deelname aan de 1-meting. Wanneer alle bedrijven de 

1-meting invullen zou dit resulteren in een experimentele groep bestaande uit de 42 vou-

cher-ontvangers en een controlegroep bestaande uit 50 “afgewezen aanvragers”, 18 “niet 

verzilveraars” en 173 “niet aanvragers”. 

Helaas is de bereidheid om een vragenlijst in te vullen voor veel MKB’ers beperkt. Figuur 7 

toont de responspercentages uitgesplitst naar soort 0-meting deelnemer. Van de 42 “verzil-

veraars” hebben uiteindelijk 28 bedrijven (na intensief nabellen) daadwerkelijk de moeite 

genomen om na de 0- ook de 1-meting in te vullen. Een response rate van 67% is hoog te 

noemen. In de controlegroep zien we dat de bereidheid om de 1-meting in te vullen lager is 

dan voor de experimentele groep. Van alle mogelijke bedrijven uit de controlegroep heeft 

25% naast de 0-meting ook de 1-meting ingevuld. Dit betekent dat de controlegroep een 

omvang heeft van 60 bedrijven. De bereidheid tot het invullen van de 1-meting ligt aanzien-

lijk hoger voor de groep “niet-verzilveraars” (waaraan in principe een voucher is toegekend 

en die dus bewust met voucher bezig zijn geweest) in vergelijking met afgewezen aanvra-

gers” en “niet-aanvragers” die nooit in beeld zijn geweest voor een SDV. 
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Tabel 7: Overzicht responspercentages 1-meting beleidsexperiment SDV 

Groep Verstuurd Ingevuld Respons-% 

Experimentele groep 42 28 67% 

Controlegroep -  total 239 60 25% 

Controlegroep -  afgewezen aanvragen 50 13 26% 

Controlegroep -  niet verzilverd vouchers 18 11 61% 

Controlegroep -  geen aanvraag 173 36 21% 

Totaal 284 88 31% 

 

Om de impact van de interventie zo zuiver mogelijk te duiden, en zo goed mogelijk rekening 

te houden met veranderingen in context waar zowel de bedrijven in de experimentele groep 

alsook de controlegroep aan onderhevig zijn, zijn de resultaten met gebruikmaking van een 

zogenaamde difference-in-difference aanpak geanalyseerd. Eerst is er binnen de groepen 

gekeken of de gemeten kenmerken zijn toe- of afgenomen tussen de 0- en 1-meting. Daarna 

worden deze toe- en afnamen vergeleken tussen de groepen. Op deze manier is het verschil 

tussen de verschillen bepaald. In bijlage 10 is een toelichting op deze methode opgenomen.  
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Bijlage 10: Diff-in-diff methode 

We kijken uitsluitend naar 0-metingrespondenten die ook in de 1-meting deelnamen (en vice 

versa). Op basis van de verschillen tussen de 0- en 1-meting stellen we vast wat welke 

ontwikkelingen er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden bij de controle- en experimen-

tele groep. Vervolgens is het verschil tussen de controle- en experimentele groep berekend. 

Het resultaat hiervan is het verschil binnen het verschil (ook bekend als ‘difference-in-diffe-

rence’).  

We berekenen het verschil tussen de 0- en 1-meting voor zowel de experimentele groep als 

de controlegroep, en laten we zien hoe in hoeverre de geobserveerde trends tussen die twee 

groepen verschillen. Hierbij tonen we het aantal procentpunten dat de twee groepen uit 

elkaar zijn gaan lopen. Als de experimentele groep van n=28 op een bepaalde vraag een 

stijging kent van bijvoorbeeld 7 naar 14 positieve antwoorden (van 25% naar 50% = +25 

procentpunt) is dat te bezien als een relatief even grote toename bij de controlegroep indien 

daar een stijging plaatsvond van 6 naar 21 positieve antwoorden (van 10% naar 35% = +25 

procentpunt). Wanneer allebei de groepen naar 21 positieve antwoorden zouden stijgen is 

er sprake van een trendverschil (de ‘difference-in-difference) dat met 25 procentpunt toe-

neemt: de experimentele groep zou op responspercentage van 75% uitkomen, t.o.v. de 35% 

in de controlegroep stijgt het verschil tussen de groep van 15 procentpunt (25% - 10%) 

naar 40 procentpunt (75% - 35%). Om inzage te hebben in de getallen op basis waarvan 

dergelijke berekeningen tot stand komen presenteren we ook balkgrafieken die de respons-

percentages per antwoordcategorie aangegeven; hierin worden telkens de 0- en 1-meting 

voor zowel de controlegroep en de experimentele groep getoond. 

Verschillen 0- en 1-meting 

Product-gerelateerde diensten 

Installatie, inbedrijfstelling Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

20 47% 11 42% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 5% 2 18% 13% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 10% 3 27% 17% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

4 9% 5 19% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 25% 1 20% -5% 

 

Onderhoud en reparatie  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

18 42% 12 28% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

0 0% 1 8% 8% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 11% 4 33% 22% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

3 7% 3 12% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 33% 1 33% 0% 
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Training  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

17 40% 11 42% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 6% 4 36% 30% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 6 35% 2 18% -17% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

4 9% 7 27% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 25% 1 14% -11% 

 

Ontwerp, technisch advies Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

14 33% 9 35% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

0 0% 1 11% 11% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 4 29% 5 56% 27% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

2 5% 2 8% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

0 0% 0 0% 0% 

 

Software ontwikkeling Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

26 60% 17 65% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

0 0% 1 6% 6% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 8% 2 12% 4% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

2 5% 2 8% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 50% 2 100% 50% 

 

Klantondersteuning op afstand Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

19 44% 11 42% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 5% 1 9% 4% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 1 9% 9% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

8 19% 6 23% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

5 63% 2 33% -29% 

 

Reviseren, vernieuwen  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

30 70% 12 46% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

0 0% 1 8% 8% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 3% 4 33% 30% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 
0-meting 

3 7% 5 19% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ 
naar ‘Ja’ 

0 0% 2 40% 40% 
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End of life dienstverlening  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

34 79% 15 58% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 3% 2 13% 10% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 4 27% 27% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

4 9% 4 15% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 25% 1 25% 0% 

 

Financiering  Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

32 74% 19 73% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

0 0% 3 16% 16% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 7 22% 2 11% -11% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

1 2% 4 15% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

0 0% 0 0% 0% 

 

Geavanceerde diensten 

Verhuur van producten, ma-
chines of uitrustingen 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

29 67% 19 73% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

4 14% 3 16% 2% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 3% 0 0% -3% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

6 14% 4 15% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 17% 0 0% -17% 

 

Full service contracten vooral 
gericht op het onderhoud van 
uw producten 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

26 60% 17 65% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

4 15% 3 18% 2% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 1 4% 0 0% -4% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

7 16% 5 19% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 14% 1 20% 6% 

 

Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of 
bij de klant. 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

37 86% 19 73% 
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Het bedienen van eigen ver-
kochte producten voor en/of 
bij de klant. 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 3% 2 11% 8% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 1 5% 5% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

2 5% 5 19% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

0 0% 0 0% 0% 

 

Het overnemen van manage-
ment of onderhoudstaken bij 
de klant, om beschikbaarheid 
en kosten te beheers 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

35 81% 19 73% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

1 3% 0 0% -3% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 0 0% 3 16% 16% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

4 9% 4 15% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 25% 0 0% -25% 

 

Andere dienstenconcepten 
o.b.v. prestatie gebaseerde 
beprijzing 

Controlegroep % Experimentele groep % Δ 

Aantal bedrijven met 'Nee' in 0-
meting 

30 70% 16 62% 

 

Van ‘Nee’ naar ‘Nee, maar wel in 
2018’ 

2 7% 3 19% 12% 

Van ‘Nee’ direct naar ‘Ja’ 2 7% 2 13% 6% 

  

     

Aantal bedrijven met '2018' in 0-
meting 

7 16% 6 23% 

 

Van ‘Nee, maar wel in 2018’ naar 
‘Ja’ 

1 14% 1 17% 2% 
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Introduction 

This report was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate (Economische Zaken en 

Klimaat (EZK)) to conduct an objective, bibliometrics-based assessment of The Netherlands’ overall research 

base which includes all scientific publications across all fields, and across 50 key technologies. The Netherlands 

Organisation for Scientific Research (NWO) and the Netherlands Organisation for applied scientific research 

(TNO) provided significant insight and advice on the keyword sets used to define the key technologies during, 

and prior to, the analysis. 

In 2011, the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate (then Economic Affairs), developed the Top Sector 

policy, under Rutte-I, to strengthen the international position of the Netherlands as a knowledge economy, to 

increase Dutch efforts in R&D as a percentage of GDP, and to stimulate consortia for Knowledge and Innovation. 

The top sectors are characterised by their knowledge intensity, their high orientation towards exports, the 

importance of sector-specific legislation and regulations, and by their potential to contribute to solving societal 

issues. These sectors, therefore, offer opportunities to the Dutch business community. 

The Minister of Economic Affairs and Climate anticipated in 2017, that solutions for these challenges will become 

more central to the Top Sector policy. These challenges and the preservation of the strong competitive strength of 

the Netherlands require continuous innovation and the development of key technologies, which must come from:  

1) the joint innovative strength of knowledge institutions and companies and 

2) an effective link between this strength and the government's policy input.  

Approach  

In June 2017, the High Level Group Sleuteltechnologieen defined a list of 50 key technologies in which the 

Netherlands was either scientifically strong and where enough scientific advancement and economic opportunities 

could be expected for the coming years. 

The first step in evaluating the 50 relevant key technologies, hereafter referred to as ‘KT’1, was to define them. 

To identify relevant terms (i.e. keywords and key phrases) for a definition of a set of publications related to each 

KT, NWO, on behalf of the Ministry, and with the cooperation of TNO, provided lists of keywords, supplemented 

by key concepts identified by Elsevier, pertaining to each of the 50 relevant KT. The definition process was split 

into two phases. In the first phase, highly relevant technology keywords were provided by experts from NWO and 

TNO. These keywords were then filtered to exclude what could be considered overly general terms. The remaining 

                                                      

1 A full list of all key technologies (KT) can be found in the Appendix, including a grouping of the KT into 8 main categories.  
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candidate keywords were then linked to science- and technology-specific thesauri concepts. In the second phase, 

the candidate keywords and concepts were validated by the KT-specific groups of experts. With this approach 49 

of the initial KT could be defined. The KT “Quantum Sensors and Metrology” could not be defined as no 

consensus amongst the experts could be reached on the best representation of keywords describing this field.  

To gain more insight into the accuracy of the keywords and concepts, the KTs were evaluated by TNO and NWO, 

together with Elsevier, by assessing the author data related to the key concepts. This resulted in the creation of the 

final set of keywords and concepts used by Elsevier to retrieve publication sets for quantitative analysis. 

Due to the high degree of interdisciplinarity that is inherent in the development of the KTs, a complete set of 

keywords per technology is virtually impossible to determine fully a priori. Thus, some recurring challenges 

were identified during the process of identifying key words and concepts. One challenge was presented by the 

poor definition of some KTs - for example, keywords and concepts for Biocatalysis overlapped with certain life 

sciences, such that a strict demarcation proved to be difficult. Secondly, the width and breadth of a KT varied 

due to the fact that in some instances the research of a KT includes certain application aspects i.e. the distinction 

between innovating 'in' and innovating 'with' could not always be made. Lastly, developments in one KT can 

lead to breakthroughs in another KT. For instance, in order to produce more energy-efficient and better 

semiconductor devices, innovation in the production process is required. This involves many different 

technologies, such as photon generation technology and nanomanufacturing.  

1. Netherlands overall research in context 

Dutch research output kept pace with European and Global output boom 

The Netherlands is a high performing research nation with close ties between its research activity and output, and 

economic development. Given that the Netherlands’ population only makes up 0.2% of the world’s total 

population, it punches above its weight as a research nation by producing no less than 2.1% of all scientific 

publications, with 38,400 publications in 2007 alone. The Netherlands’ share of global research output was 2.1% 

in 2016 (more than 52,815 publications), indicating its growth of publication output has kept pace with the 

European and Global output boom. 

Publication impact well above global and European averages 

To measure the impact of a country’s research, it would not be enough to simply count how many citations its 

publications have received. A better, and widely-accepted, measure is the field-weighted citation impact (FWCI) 

– wherein the actual number of citations an article has received is normalised against the expected number of 

citations for articles of the same subject area, document type (article, review, or conference paper), and publication 

year.2 If we consider the Netherlands citation impact, it increased from 1.70 in 2007 to 1.80 in 2016, and for the 

whole period was 1.77 on average. This means that the citation impact of Dutch publications has increased from 

being 70% above the world average to be 80% above the world average. Additionally, the Netherlands FWCI is 

much higher than the overall EU 28 FWCI for each year in the period.  

                                                      

2 The indicator is always defined in reference to the global baseline of 1.0. Thus, values above 1.00 indicate that a country’s publications are 

of above-average impact, while values below 1.00 indicate below-average impact. 
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Figure 1– Overall FWCI and share of EU 28 total output for all EU 28 countries, for the period 2007-2016. Source: Scopus and 

ScienceDirect. 

Dutch research focuses on excellence rather than publication growth 

By its very nature, citation distribution across articles is strongly skewed: a small proportion of all published 

articles receive the majority of the citations, a larger proportion receive some citations, and a significant proportion 

of all articles never receive a single citation. One approach to research assessment is an examination of the small 

proportion of the most highly-cited articles. The Netherlands’ share of the global top 1% of cited output has 

increased from 5.1% in the period 2007-2011 to 5.6% in the period 2012-2016. While the number of Dutch 

publications in the world’s top 1% most cited was just over 4,500 in the first reference period, it grew to over 

5,900 in the second. The Netherlands’ global share of top 10% cited output did not increase as visibly as the top 

1%, but rather maintained a steady 4.0% share across both reference periods. The Netherlands’ was responsible 

for 10.1% of the EU 28’s top 10% cited output across both periods. 

Whilst Dutch research among the top 1% of cited publications represents a higher share of both global and 

European research in the most recent period compared to the latter period, there is no commensurate increase seen 

for the Netherlands’ top 10% of cited publications. This is not necessarily a problem, and suggests a focus on 

highly excellent research, whilst maintaining its status on excellent research. 

2. The Netherlands and comparator countries per Key Technology 

The KTs are not composed of discrete clusters of publications, but rather exhibit high degrees of similarity due to 

publications that fall into one or more KTs. As an example, of the six KT in the Nanotechnologies category 

(Bionanotechnology, Micro and nanofluidics, Nanomanufacturing, Nanomaterials, Nanoscale devices, 

Semiconductor devices) it can be expected that e.g. Nanomaterials, Nanomanufacturing, and Nanoscale devices 

will share a great number of publications and thus overlap. Methodologies and application areas across KTs are 

also likely to overlap, and the sometimes-broad scope of KTs, High frequency and mixed signal technologies 

being a prime example, will also ensure overlap.  
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The overlap and similarity between KTs can be presented in the form of a network map, highlighting the relative 

volume of publications in each KT and how each KT links to others. Figure 2 provides such a view. Each KT has 

been clustered and coloured according to similarity based on shared publications.  

 

Figure 2: Similarity of Key Technologies, based on shared publications, for global output in the period 2007-2016. Source: Scopus and 

ScienceDirect. Note: Edges with very low counts of shared publications have been removed to improve readability. The full names of each 

of the KTs can be found in the appendix. 

Each line in the figure indicates overlap between the joined KTs. The thicker the line, the more overlap. The left 

side of the map is primarily computer-science-oriented KTs (dark green), including Robotics, Encryption, and 

Big Data. Quantum Computing and Quantum Communication have also been included in this cluster and form an 

important bridge between the more material-science-oriented cluster (purple) which includes Structural Materials, 

Smart Materials, and Nano Materials amongst others. Life-sciences-oriented KTs (light blue) are clustered tightly 

on the right of the map but have strong links to both genomics oriented cluster (light green; top-right) and the 

analytical sciences3 (red; center).  

Dutch Relative Activity per KT follows EU rather than global research trends 

Relative Activity Index (RAI) is a metric that compares the relative share of research published in a subject area 

within a country, with the relative share of research published in the same subject area in the world. For example, 

between 2007 and 2016, the Netherlands produced 8,102 publications in Opto-mechatronics. This number 

represents 1.7% of the total number of publications the Netherlands produced during the period. At the EU 28 

level, Opto-mechatronics publications accounted for 1.4% of all EU 28 publications. Thus, the Dutch RAI, using 

the EU 28 as a baseline, is 1.7%/1.4% or 1.21. In other words, research in the Netherlands in Opto-mechatronics 

occupies a 21% greater relative share of Netherlands research than it does across the EU 28.  

Overall, Dutch research trends closely mirror EU research trends. Dutch relative shares for each KT are almost 

always closer to the EU 28 than the world relative share values. Considering the European-Commission is a 

                                                      

3 High frequency and mixed signal technologies (HFMSTech) appears to stand out in size (see Figure 2), which was not necessarily 

expected on the basis of ongoing electrical engineering research. A closer inspection of the publication results revealed that the HFMSTech 
corpus included a significant fraction of research using medical imaging and diagnostics such as NMR, PET and CT. An in-depth study in a 

particular KT would lead to a more focused result on the R&D in this KT. This was, however, beyond the scope of the current study.    
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significant international collaboration funding entity for Dutch researchers, this is to be expected. However, Dutch 

research does show further specialisation, even when compared to the EU 28 averages.  

From a Dutch perspective, there are some distinct groupings of relative shares for each KT, as compared to both 

global and EU 28 shares. In the Life Sciences, Genomics/ proteomics/metabolomics/glycomics/X-omics, Gene 

Editing & Engineering, Stem Cell Technologies and Biofabrication have much higher relative shares compared 

to both the world and EU 28 averages. Other KTs and categories where Dutch research has higher relative shares 

can be found within:  

- Chemical Technologies: Micro Reactors - 25% more than world relative share 

- Engineering & Fabrication Technologies: Opto-Mechatronics - 38% more than world relative share; and 

Imaging Technologies - 35% more than world relative share 

 

Given the specialisation trends in each of the group categories and KTs, an important issue can be addressed - 

whether specialisation brings an increase in quality. Presented in Figure 3 are the global RAI and FWCI values of 

each of the KTs. While numerous KTs have much higher relative shares in the context of the world, there is no 

trend to suggest that FWCI values increase with specialisation. For example, Encryption research in the 

Netherlands has a far smaller relative share than Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics (0.74 

vs. 1.57), but its FWCI is much higher (2.09 vs. 1.61). 

Regardless of RAI, there is a strong trend towards highly excellent research (top 1%) and excellent research (top 

10%) among almost all KT publications in all group categories from the Netherlands. In general, Dutch KT 

research is more likely to be found among the top 1% than in the top 10% of cited publications.  

Within EU 28, Dutch leads in multiple KTs in FWCI and top 1% and top 10% share of total output 

It is of interest to evaluate the status of the Netherlands rank and impact, as compared to each of the national 

entities in the EU 28 for each KT. What the Netherlands lacks in terms of volume, its impact across the KTs is 

prolific enough for it to be the top EU 28 ranked country for 13 of the KTs based on FWCI. It is the 2nd highest 

ranked country for 16 of the KTs, and 3rd highest ranked country for 12 KTs. In fact, there are only 8 KTs where 

the Netherlands is not ranked in the top 3. In short, the Netherlands, across almost all KTs produces high quality 

research.  

International Collaboration on the rise for almost all KT 

Overall, the share of all Dutch research that results from international collaboration has increased 14 percentage 

points (pp) from 47% in 2007 to 61% in 2016. A similar pattern is observed for the KTs, with almost all increasing 

their share of publications resulting from international collaborations between 2007 and 2016.  

The greatest increase was observed in Sensors and Actuators wherein 37% (59 of 168) of publications in this KT 

were international collaborations in 2007, and 62% (145 of 234) in 2016. Other KTs with large positive changes 

in the level of international collaboration during the period include: Robotics (+22pp), Micro Reactors (+21pp), 

and Electrification/Hydrogen technology/ Power to gas (+21pp).  

At the overall level in the Netherlands, there is a strong positive correlation between an increase in the share of 

international collaboration and an increase in overall FWCI. Within the KTs, the greatest positive correlation was 

in High-Frequency Mixed-Signal Technologies, followed by Imaging technologies and Analytical Technologies. 

Only some KTs showed a negative correlation between international collaboration and FWCI, which could be a 

reason to investigate these collaboration partnerships further.  
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Figure 3: Global Relative Activity Index (WLD RAI) and FWCI of Dutch output, per Key Technology, for the period 2007-2016. Source: 

Scopus and ScienceDirect. 
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Cross-sector collaboration exceeds global average by three times, with high impact 

Cross-sector collaboration is often seen as the greatest source of knowledge transfer in the research world, with 

innovation, expertise and practice co-mingling to provide opportunities and improve efficiency for the 

improvement of science and technology.  

The Netherlands displays a high degree of cross-sector collaboration: 7.5% of its total output in the period 2007-

2016 is the result of collaboration between Academic and Corporate institutions, and 2.2% is between Corporate 

and Governmental institutions. Considering the world average for Academic-Corporate collaboration is 

approximately 1.7%, the Netherlands has wholly embraced cross-sector collaboration. Even though the 

Netherlands does not have extremely large national research entities, such as CSIC in Spain or CNRS in France, 

it does have a thriving Corporate R&D sector which has gradually increased its research footprint through 

increased spending in the last ten years.  

In the context of the KTs, High-Frequency Mixed-Signal Technologies publications account for the greatest share 

of Dutch research overall. However, Nano Manufacturing and Semiconductor Devices account for the greatest 

share of academic-corporate collaborations - with 19% of research resulting from these collaborations. In fact, 36 

KTs had academic-corporate collaboration shares greater than 10%, and only 2 had shares lower than the overall 

Dutch share of 7.5%. The impact of cross-sector collaboration is noticeably higher than the overall average such 

that in almost all KTs, FWCI values are higher, in some cases even double or triple, than overall values. For 

example, 10% of Gene editing/precise genetic engineering publications are academic-corporate collaborations 

and their FWCI, 4.31, is far greater than the total output average of 1.56.  

3. Dutch research institutes across all Key Technologies 

Dutch research institutes have diverse research portfolios. The most diverse of these research institutes are not 

necessarily the most productive overall. Given the focus of the KT, technical universities are more likely to be the 

top ranked institutes based on KT publication output.  

Dutch universities active in all KTs 

TU Delft is the highest ranked research institutions, by publication count, for 17 KTs. Eindhoven is another strong 

research institute, occupying the top spot for 7 KTs, and public and non-governmental research organisations also 

appear in the rankings – CWI, FOM (now part of NWO), M2i, and IHE-Delft are all prominent publishers in their 

respective KTs. M2i and IHE-Delft are the 3rd largest publishers in, respectively, Structural Materials and 

Separation Technologies, KTs in which TU Delft is the largest. As can be expected, corporate research institutes 

publish on a smaller scale and are present in some KTs. 

Considering the Dutch university system, the overall pattern appears to be that the more technical universities 

focus more on niche KTs - indicated by the low average number of publications per institute in the KT, as well as 

a large difference in volume between the top institute’s output and other institutes’ output.  

To gain a more detailed view of the specific research institutions involved in KT research, presented in Table 2 

are selected KTs, highlighting the top 5 Dutch research institutes, ranked by count of publications between 2007 

and 2016, and how they compare to the top institute from each comparator country. 
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Table 1: Output and FWCI of top 5 Dutch research institutes compared to top institutes of comparator countries, for select key 

Technologies, for the period 2007-2016. Source: Scopus and ScienceDirect 

Group  
Category 

Tech Name Top 5 NL Institutes 
Public-
ations 

FWCI 
Top Institutes of 
Comparator countries 

Public-
ations 

FWCI 

Engineering  
&  

Fabrication 
Technologies 

ImagTech Utrecht University 3313 2.01 (USA) Harvard University 16951 2.11 

 Erasmus University Rotterdam 3082 2.23 (FRA) CNRS 11654 1.56 

 University of Amsterdam 2949 2.04 (DEU) University of Heidelberg 4287 1.79 

 Philips HealthTech 2611 1.71 
(GBR) University College 
London 

7027 2.07 

 Radboud University Nijmegen 2542 2.24 (KOR) Seoul National University 4965 1.38 

Nano- 
technologies 

NanoManuf ASML Netherlands BV 411 3.39 
(USA) Massachusetts Institute 
of Technology 

614 2.05 

NanoManuf University of Twente 291 1.27 (FRA) CNRS 1901 1.27 

NanoManuf Delft University of Technology 254 1.56 
(DEU) Karlsruhe Institute of 
Technology KIT 

484 1.70 

NanoManuf 
Eindhoven University of 
Technology 

247 1.24 (GBR) University of Cambridge 407 1.36 

NanoManuf Philips HealthTech 106 2.77 
(KOR) Korea Advanced Institute 
of Science and Technology 

529 1.44 

Digital  
Technologies 

BigData University of Amsterdam 1352 1.61 (USA) Harvard University 4223 1.70 

 Utrecht University 936 1.57 (FRA) CNRS 5384 1.20 

 
Delft University of Technology 877 1.42 

(DEU) Technische Universitat 
Munchen 

1303 1.90 

 
Eindhoven University of 
Technology 

864 2.45 
(GBR) University College 
London 

2233 1.78 

 Radboud University Nijmegen 837 1.60 (KOR) Seoul National University 1498 1.12 

 

Overall, Dutch research institutes fare well against the top institutes of comparator countries. Output volumes are 

often lower, but FWCI values are often the highest, even compared to institutes from the USA. For example, in 

Big Data, Eindhoven may have far fewer publications than all top international comparator institutes, but its FWCI 

is far higher. The same pattern can be seen for Imaging Technologies wherein Erasmus University Rotterdam has 

less than a fifth of the publication count of Harvard University but has significantly higher impact from that output. 

Corporate entities play a large role in Dutch research output and this can be readily seen for KTs such as Imaging 

Technologies, where Philips HealthTech is the 4th largest research institute by output. In Nano-manufacturing, 

ASML Netherlands BV is the largest producer of publications in the Netherlands and Philips Healthcare is the 5th 

largest. Philips and ASML also have the highest FWCI values in Nano-manufacturing of all Dutch and comparator 

country institutes.  

4. Dutch research cited in patents 

Patent data provide a means to assess the effectiveness by which research is being translated into real world 

applications. Patent citations to literature, an indicator measuring the number of times publications are cited in 

patents, are considered a proxy of the economic value of research output. A patent family represents the collective 

patent applications and granted patents related to a specific technology. Counts of patent families, rather than 

counts of patent applications (or granted patents), are increasingly used in evaluation studies as they more 

accurately capture the collective knowledge that is relevant to a specific technology. 

Differences can be seen between patent authorities, and these differences provide insight into not only the 

nationalities of the inventors and assignees (inventors and assignees will most often apply first to their own patent 

authority - the so-called “home-office advantage”, and then other patent authorities4), but also the potential 

markets for the technologies. For example, the United States of America is the largest commercial market in the 

world, and by patenting via the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the applicant expects to 

extract the most value from the technology.  

                                                      

4 For more information on costs and coverage considerations in patent applications, see:  
Harhoff, D., F. M. Scherer and K. Vopel (2002), “Citations, family size, opposition and the value of patent rights”, Research Policy, Vol. 

32/8, pp. 1343–63. 
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Dutch research is highly relevant on a global scale 

Across the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Patent Office (EPO), and the 

World Intellectual Property Office (WIPO), Dutch-authored publications, published between 2007 and 2016, in 

High Frequency Mixed Signal Technologies are cited by 7,985 patent families around the world. A Dutch inventor 

was involved in 920 (11.5%) of those families; an inventor from within the EU 28 was involved in 1,729 (26.7%); 

an inventor from outside the EU 28 was involved in 5,357 (67.1%) patent. In fact, for all KTs, most inventors 

listed in patent families that cite Dutch research are from outside the EU 28. This implies that for Dutch research 

(i.e. publications) in, and technologies (i.e. patents) related to each of the KTs, the expected economic gains are 

primarily from outside the EU 28. Of all KTs, Dutch research in High frequency and mixed signal technologies 

is cited the most in patents across the world, and the most by Dutch inventors and assignees, closely followed by 

Catalysis and Analytical Technologies. Interestingly, Catalysis is the KT which is most often cited in patent 

families with inventors and assignees from both within, and outside of, the EU 28.  

The strong corporate presence of companies such as Philips, and the fact that the Netherlands hosts 19 of the 

world’s largest Chemical companies, including BASF, AkzoNobel, Dow Chemical, SABIC and Royal Dutch 

Shell, shows that Dutch research in these KTs has ample opportunity for commercialisation not only locally but 

also through the global subsidiaries of these companies. 

There are numerous renowned foreign academic research institutes that cite Dutch research in their patent 

documents. These include Harvard University, the University of California system, CalTech, and MIT, and public 

research institutes such as CNRS. Dutch academic research institutes including Leiden University, University of 

Amsterdam, University of Utrecht, TU Delft and Eindhoven, do cite Dutch research but to a much smaller degree 

than foreign institutes. 

The most relevant point here is that entities that cite Dutch research are global in market reach, and span the 

academic, corporate, medical and public sectors. Dutch research output in the KTs is frequently utilised to support 

patent applications, indicating that the expertise and quality of Dutch research are far-reaching. The scope of this 

report does not call for an in-depth analysis of data on the licensing or commercial results of the patent families 

that cite Dutch research. However, the data discussed in this section provide positive signals of the utility and, by 

proxy, the value of Dutch research. 

5. Science and Technology Maturity per Key Technology 

Patterns of cumulative growth in output of scientific publications are very good indicators of where radical 

developments in science, technology and innovation occur. As the world produces more research, leading to more 

scientific publications, there will always be competition for resources, be it funding for basic or applied research 

or people who are able to undertake this research. By analysing growth characteristics, estimates can be generated 

to identify fast growing, breakthrough technologies5. The classification of each KT into three phases: emerging, 

improvement/uptake and mature, is based on the 2016 percentage share of the estimated maximum number of 

publications and the growth rate. The growth rate can be considered a proxy for how ‘hot’ the field of research is, 

and the share of estimated maximum count indicates the staying power of the field of research. 

Key Technologies vary in levels in maturity 

Among the KTs, Nanoscale Devices, Microfluidics, Blockchain and Nanomedicine have the highest growth rates 

as shown in Figure 4. Nanomedicine also has one of the lowest percentage-of-estimated-maximum values, 

indicating the field has significant room for growth. For broad KTs such as High-Frequency Mixed Signal 

Technologies, Analytical Technologies and Catalysis, growth was slower, and 2016 shares of estimated maximum 

counts tended toward higher ranges.  

Generally speaking, KTs in the lower right of Figure 4 can be considered as high-interest technologies in emerging 

fields, whereas KTs in the upper left are maturing fields.  

                                                      

5 Growth parameters and estimates of maximum output are provided by fitting logistic curve functions to the cumulative totals of each of the 
KTs, based on output data for the years 1996-2016. For an overview of studies that apply this technique, see Tugrul U. et al, Forecasting 

emerging technologies: Use of bibliometrics and patent analysis, Technological Forecasting and Social Change, 2006. 
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Figure 4: Growth rates and 2016 share of estimated maximum publications, per Key Technology, based on logistic curve fitting of 

cumulative global publication output between 1996 and 2016. Counts were estimated for years up to and including 2036. Bubble size 

represents estimated maximum number of publications. Source: Scopus.  

6. Concluding remarks 

The general view of research activity and output in the Netherlands is positive, both at the level of all publishing 

across all fields, and at the level of the KTs. Analysis of publication data demonstrates that, for all publication 

output across all fields, the Netherlands punches well above its weight, with a global publication share of 2.1% 
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(and a population share of just 0.2%), with an impact 77% above the world average, indicated by an FWCI of 

1.77. 

The development, definition and close examination of research activities surrounding each KT and the larger 

subject area categories they belong to, is a step towards identifying and refining the research agenda likely to have 

the greatest impact on the Dutch social, economic and research landscape in the near future. To this end, at the 

level of the KTs, the Netherlands is in a leading position in the EU 28, with almost all KTs having high impact, 

and an observable tendency towards highly excellent research (top 1%) in all KTs. The KT subject categories 

where Dutch research shows much higher relative shares compared to global shares include the Life Sciences 

technologies, Chemical technologies and Engineering & Fabrication technologies. 

Dutch research is not only highly international, with almost 61% of all publications the result of international 

collaboration, but also demonstrates high proportions of cross-sector collaboration – trends which can be observed 

in almost all KTs as well. Additionally, the economic value of Dutch research is being realised globally with 

Dutch research increasingly cited by inventors around the world. Dutch multinationals are some of the largest 

users and incorporators of Dutch research, and globally renowned research institutes are increasingly recognising 

the value of innovative research activities from the Netherlands. This is in line with the goals of policy instruments 

such as the Topsector policy, and the internationalisation of Private Public Partnerships. 

Dutch research expertise is spread across both maturing technologies, and promising, newer technology fields. 

Considering the relatively small number of research institutes in the Netherlands, the diversity of research 

activities provides benefits in the form of high impact output. So much so that Dutch research in certain KTs 

demonstrates higher impact than many internationally renowned institutes, including MIT and Harvard.  
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Appendix: Definition of Key Technologies 

The key technologies  included in this report are a result of the analysis of technologies that are important to the 

Dutch economy and/or solving current and future societal challenges as established by a High Level Group on 

key technologies in which representatives from a number of sectors, knowledge institutes, companies and 

ministries participated.  

From a High Level Group meeting of May 11 2017, a definition of Key technologies was established:  

 “A key technology is a technology characterised by a broad scope or range in innovations and/or sectors. They 

are essential in solving societal challenges and/or make a major potential contribution to the economy, through 

the emergence of new business and new markets, increasing competitiveness, and strengthening job growth. Key 

technologies create pioneering processes, products and/or services in innovations possible. Key technologies are 

relevant to science, society and the market.”6 

The KTs are clustered into 8 categories. These are: 

1. Advanced Materials  

2. Photonics and Light technologies  

3. Quantum technologies  

4. Digital technologies  

5. Chemical technologies  

6. Nanotechnologies  

7. Life science technologies  

8. Engineering and Fabrication technologies  

The categories and abbreviations for each key technology are presented in Table A.1. 

Table A.1: Categories and key technologies and abbreviations used in Figures and Tables. 

Category Technology name 
Abbreviated 
name 

Advanced Materials Bio (related) materials and soft material BioMat 
 Composite and ceramics CompCerms 
 Designer and meta materials DesMetaMat 
 Energy conversion EnrgConv 
 Energy storage materials EnrgStorg 
 Optical/electronic/magnetic materials (incl 2D and graphene) OEMMat 
 Smart/self healing/self-organising materials SmartMat 
 Structural materials StructMat 
 Thin films and coatings ThinFilmCoats 

Chemical technologies (Bio)Process technology including process intensification BioProcTech 
 Analytic technologies AnalytTech 
 Catalysis Catalysis 
 Electrification / Hydrogen technology / power to gas ElecHTech 
 Microreactors MicroReact 
 Separation technology SeprtTech 

Digital technologies Artificial intelligence (incl. machine and deep learning) AI 
 Big data and data analytics BigData 
 Block chain Blockchain 
 Encryption technologies/ digital security Encrypt 

                                                      

6 MEMO SLEUTELTECHNOLOGIEEN, EZ, NWO, TNO, 28 Juni 2017.  



 
 
 
  
 

 

 

13 

Category Technology name 
Abbreviated 
name 

 
High Performance Computing Grid Computing and Cloud 
Technologies/Computing 

HPCC 

Engineering and 
fabrication technologies 

(Opto)mechatronics OpMechat 

 Additive manufacturing/3D printing AddManuf 
 Cyberphysical systems CyberPhySys 
 High frequency and mixed signal technologies HFMSTech 
 Imaging technologies ImagTech 
 Robotics Robotics 
 Sensors and actuators SensActua 

Life sciences technologies Biocatalysis BioCat 
 Biochips and biosensors BioChipSens 
 Biofabrication Biofab 
 Gene editing/precise genetic engineering GeneEditEng 
 Genomics/proteomics/metabolomics/ glycomics/X-omics GenXomics 
 Industrial biotechnology (white) IndBiot 
 Nanomedicine NanoMed 
 Organ on a chip OrgChip 
 Stem cell technology StemCellTech 
 Synthetic cell technology SynthCellTech 

Nanotechnologies Bionanotechnology Bionano 
 Micro and nanofluidics MicroFluidcs 
 Nanomanufacturing NanoManuf 
 Nanomaterials NanoMat 
 Nanoscale devices NanoDev 
 Semiconductor devices SemiCondD 

Photonics and light 
technologies 

Integrated photonics IntPhoton 

 Photon generation technologies PhoGenTech 
 Photonic detection PhoDet 
 Photovoltaics PV 

Quantum technologies Quantum communication QuComm 
 Quantum computing QuComp 
 Quantum sensors and metrology QuSensMet 
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Samenvatting  

Innovatie is van groot belang voor het concurrentievermogen van bedrijven en de werkgelegenheid en 

welvaart van de Nederlandse economie. Met name de technologische kant van innovatie krijgt  

prominente aandacht in het Nederlandse innovatiedebat ten opzichte van diverse niet-technologische 

typen innovatie. Niet-technologische vormen van innovatie zijn echter aanvullende bronnen van 

concurrentievoordeel die minstens net zo belangrijk zijn als technologische innovatie. Een voorname vorm 

van niet-technologische innovatie betreft sociale innovatie. Sociale innovatie omvat innovatieve 

organisatievormen (flexibel organiseren), het ontwikkelen van nieuwe managementvaardigheden 

(dynamisch managen), het realiseren van hoogwaardige arbeidsrelaties (slimmer werken) en co-creatie 

(samen met anderen innoveren). Door sociale innovatie kan de technologische kennisbasis van 

organisaties beter worden benut. Desalniettemin zijn er weinig voorbeelden bekend van (succesvolle) 

beleidsinitiatieven op het gebied van sociale innovatie. Kleinschalige en gerichte beleidsexperimenten 

kunnen daar nieuwe inzichten over verschaffen. Dit onderzoeksrapport gaat in op deze lacune: het bevat 

de aanpak en de voornaamste bevindingen van een beleidsexperiment sociale innovatie dat is uitgevoerd 

bij een grote productieorganisatie in Nederland. Tevens worden ervaringen gedeeld van het 

onderzoeksteam omtrent factoren die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie 

vertragen of belemmeren. 

Beleidsexperiment sociale innovatie 

Het beleidsexperiment vond plaats bij een productielocatie in de regio Arnhem-Nijmegen van een 

internationaal opererend hightech bedrijf. Het experiment – ‘Model Cell’ genaamd bij het bedrijf - was 

gericht op het aandragen en introduceren van ideeën door operators ter verbetering van de 

werkomgeving om een meer uniforme standaardmanier van werken te creëren. Voor het aandragen van 

verbetermogelijkheden werden brainstormsessies gehouden met operators. In de oude situatie droeg het 

management verbetermogelijkheden aan. De brainstormsessies resulteerden in verbeterpunten op het 

gebied van hun handelingen, werkwijzen, en op kennisoverdracht tussen ploegen. Vervolgens werd een 

selectie van de operators een gedeelte van hun werktijd vrijgemaakt om de ideeën uit te werken. De 

verbeterpunten zijn geïmplementeerd. 

Deze interventie is uitgevoerd bij operators die actief zijn in een bepaald werkgebied binnen een grotere 

fabriek (de experimentgroep). Operators uit een ander werkgebied van de fabriek die vergelijkbare 

werkzaamheden uitvoeren dienden als controlegroep: de interventie vond daar niet plaats. Voor de 

effectmeting is één set van metingen uitgevoerd voorafgaande aan de interventie. Tevens hebben er drie 

sets van nametingen plaatsgevonden. Van de populatie van 50 operators hebben er uiteindelijk 16 de 

vragenlijst alle vier de keren ingevuld. De aanwezigheid van een relatief beperkt aantal observaties komt 

regelmatig voor bij academische managementstudies met een veldexperiment als onderzoeksmethodiek. 

Dit relatieve lage aantal maakte het wel wat lastiger om bepaalde analyses uit te voeren. Uit de 

effectmeting komt naar voren dat de interventie bij het betreffende bedrijf heeft geleid tot een hogere 

mate van; 

- Flexibele vaardigheden van operators; 

- Kennisuitwisseling tussen operators binnen een ploeg; 

- Interne samenwerking tussen operators binnen een ploeg; 

- Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten; 
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- Betrekken van derden (van buiten de eigen ploeg) bij verbeteractiviteiten; 

- Meer integrale verbeterbenadering waarbij andere organisatieonderdelen (buiten de eigen 

ploeg) zich aanpassen ten behoeve van verbeteractiviteiten. 

De tijd tussen de interventie en voordat het effect zichtbaar is en de tijdsduur van het significante effect 

varieert wel enigszins per bovengenoemde variabele. De onderstaande tabel gaat daar nader op in.  

Tabel I: Samenvatting van effecten van interventie op de betreffende afhankelijke variabelen. 

Afhankelijke variabele: Eerste nameting Tweede nameting Derde nameting 

Flexibele vaardigheden 0 X 0 

Kennisuitwisseling 0 X 0 

Interne samenwerking 0 X 0 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

0 X X 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

0 

 

X X 

Meer integrale verbeterbenadering 0 0 X 

0: geen significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele.  

X: wel een significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele. 

Uit aanvullende analyses komt naar voren dat een toename op bovenstaande variabelen gepaard gaat 

met meer incrementele procesinnovaties (+8%) en minder ervaren werkstress (-14%). Tevens is er een 

productiviteitsstijging waarneembaar van een bepaald soort handelingen die operators uitvoeren 

(handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten) van circa 27 á 34%. Bij een vergelijkbare 

productiviteit van andere handelingen die operators uitvoeren komt de totale productiviteitsstijging van 

operators dan uit op circa 1,1 á 1,4% na de interventie (zie ook de onderstaande tabel).  

Tabel II: Samenhang van interventie met innovatieprestaties en productiviteit. 

Prestatie-indicator: Toename na interventie: 

Incrementele procesinnovatie + (8%) 

Productiviteit van type 2 handelingen + (27%) 

Productiviteit van type 2 handelingen (na correctie van beschikbare 

productiecapaciteit) 
+ (34%) 

Totale productiviteit + (1,1%) 

Totale productiviteit (na correctie van beschikbare productiecapaciteit) + (1,4%) 

Ervaren stress - (14%) 
Type 2 handelingen: aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten. 

Totale productiviteit: som van 2 centrale handelingen (type 1 en 2 handelingen) van operators uit de experiment- en de 

controlegroep.  

Al met al geven de bevindingen aan dat de introductie van de betreffende sociale innovatie heeft geleid 

tot diverse ‘zachte’ effecten: meer flexibele vaardigheden, meer kennisuitwisseling en samenwerking, en 

een hogere mate van verbetervaardigheden en –gedrag. Er is ook een duidelijk verband met ‘harde’ 

prestatie-indicatoren: een hogere mate van incrementele procesinnovatie en productiviteitsstijging. 

Tevens wordt er een lagere mate van werkstress ervaren na de interventie.  
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Uit aanvullende interviews met managers en operators van het betreffende bedrijf kwamen ook 

verschillende barrières en kritische succesfactoren naar voren met betrekking tot het experiment. Hierbij 

valt te denken aan ondersteuning vanuit het management, het ontbreken van een uniforme standaard in 

de praktijk en de rol van eerstelijnsmanagers bij het coachen van operators zodat zij niet terug vallen in 

de oude situatie.  

Factoren die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of belemmeren 

Naast het bovengenoemde beleidsexperiment heeft het onderzoeksteam een analyse uitgevoerd van 

factoren die een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of belemmeren. De bijbehorende 

inzichten zijn tot stand gekomen aan de hand van ervaringen die het onderzoeksteam heeft opgedaan in 

de zoektocht naar een mogelijk tweede beleidsexperiment. Hiervoor heeft het onderzoeksteam minimaal 

9 verschillende initiatieven geanalyseerd. Hierbij valt onder meer te denken aan een experiment van job-

rotatie tussen bedrijven of een experiment gericht op het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven 

bij innovatieprojecten. 

Uit de inventarisatie van de verschillende initiatieven komen diverse factoren naar voren die een 

vertragende en/of belemmerende werking hadden, te weten; 

 Verschillende initiatieven zitten in een opstartfase: het is nog te vroeg voor het uitvoeren van een 

effectmeting; 

 Bedrijven zijn enigszins behoudend om experimenten sociale innovatie uit te voeren en/of om 

een externe partij een effectmeting uit te laten voeren; 

 Beleidsexperimenten met een effectmeting zijn niet altijd mogelijk en/of gewenst (onder andere 

vanwege de eigenschappen van het experiment waardoor er geen adequate effectmeting 

mogelijk was); 

 De aanwezigheid van meerdere stakeholders is van belang, maar kan vertragend of belemmerend 

werken voor een beleidsexperiment sociale innovatie; 

 Het belang van een interne champion. 

Het bevorderen van een community of practice 

Het bevorderen van een community of practice wordt gezien als een beleidsinstrument bij niet-

technologische innovatie. Dit type beleidsinstrument valt onder de groep van de zachte, meer vrijwillige 

beleidsinstrumenten welke bijdragen aan een grotere houdbaarheid en meer draagvlak van interventies. 

In het kader van dit beleidsexperiment onderneemt het onderzoeksteam diverse initiatieven om de 

community of practice te bevorderen; de bovengenoemde opgedane bevindingen en ervaringen worden 

gedeeld vanuit een netwerk van geïnteresseerde partijen. Dit biedt de betreffende partijen de 

mogelijkheid om onderling interesses en ervaringen op dat gebied uit te wisselen en aan te wakkeren. 

Tevens dient het als een opstap om dergelijke experimenten ook toe te passen bij hun eigen organisatie.  

In Nederland zijn er tal van verschillende initiatieven die als community of practice kunnen dienen voor 

sociale innovatie. De mate van volwassenheid alsmede de omvang, intensiteit en doelgroep varieert 

echter wel enigszins per initiatief. Bij dergelijke communities of practice valt te denken aan bijvoorbeeld 

het BOOST-netwerk van hightech en maakbedrijven in Gelderland en Overijssel, de taakgroep sociale 

innovatie binnen Brainport Development, de sociale innovatie werkgroep binnen de Topsector Logistiek, 

branchevereniging van chemiebedrijven, het Rotterdamse Initiatief Sociale Innovatie (RISI) opgericht door 
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het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en het CNV en het door het Havenbedrijf geïnitieerde project 

Rotterdam Werkt in samenwerking met talloze andere bedrijven en overheidsorganisaties in de Rijnmond 

Regio. Leden van het onderzoeksteam van dit project delen inzichten over sociale innovatie en nieuwe 

inzichten voortvloeiend uit dit beleidsexperiment bij tal van dergelijke initiatieven, alsmede via andere 

kanalen (waaronder media en via een nieuw boek over sociale innovatie). Al met al is het streven dat het 

verspreiden van nadere inzichten en bevindingen over sociale innovatie en beleidsexperimenten sociale 

innovatie uiteindelijk bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en de 

werkgelegenheid en welvaart van de Nederlandse economie. Diverse onderzoeken (waaronder Bloom, 

Lemos, Sadun, Scur en Van Reenen, 2014; Bloom en Van Reenen, 2007) hebben aangetoond dat landen 

die voorop lopen in de ontwikkeling en diffusie van best practices van sociale innovatie beter presteren 

dan landen die achterblijven in de adoptie van deze best-practices. Met name Scandinavische landen zoals 

Finland en Zweden hebben langdurig geïnvesteerd in bedrijven en netwerken ter bevordering van een 

snelle adoptie en diffusie van deze management practices. 

Aanbevelingen 

Voortbouwend op de inzichten uit dit rapport kunnen verschillende mogelijke acties gedestilleerd worden 

om experimenten en beleidsexperimenten sociale innovatie te bevorderen; 

 Bevorder de bewustwording van managers over de effecten van sociale innovatie; 

 Bevorder het gevoel van noodzaak om te experimenteren met sociale innovatie; 

 Zorg bij de topsectoren voor voldoende aandacht voor technologische innovatie én sociale 

innovatie; 

 Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor sociale innovatie; 

 Zorg tijdig voor commitment van cruciale stakeholders met een goede balans tussen 

samenstelling, draagvlak, en snelheid van de totstandkoming van een experiment sociale 

innovatie; 

 Zorg voor een interne champion van het experiment sociale innovatie. 

Om een effectmeting in het kader van een beleidsexperiment sociale innovatie te bevorderen kunnen 

naast de bovengenoemde mogelijke acties ook de volgende acties behulpzaam zijn; 

 Promoot een loket waar organisaties zich kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 

hebben om te experimenteren met sociale innovatie; 

 Focus bij de promotie van een dergelijke locatie niet alleen op economische en financiële 

instrumenten, maar ook op zachte instrumenten en kennisdeling over experimenten sociale 

innovatie; 

 Zorg voor duidelijke criteria die bij de aanmelding horen om tijdig de geschikte experimenten 

sociale innovatie te selecteren. Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria (bijvoorbeeld het 

aantal mensen of afdelingen dat betrokken wordt bij het experiment), het tijdsbestek waarin het 

experiment plaats gaat vinden, en daadwerkelijke commitment om met een beleidsexperiment 

sociale innovatie inclusief effectmeting aan de slag te gaan (bijvoorbeeld door het vragen van een 

letter of commitment vanuit het management van het bedrijf). 
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Al naar gelang de mogelijke actie en het momentum kunnen verschillende stakeholders op het gebied van 

sociale innovatie – waaronder sociale partners, kennisinstellingen en de overheid - betrokken worden om 

de acties te realiseren. Deze acties hebben als doel om sociale innovatie te bevorderen ten einde het 

innovatie- en concurrentievermogen te bevorderen. Zo kwam uit het uitgevoerde beleidsexperiment naar 

voren dat er naast meer flexibele vaardigheden, verbetervaardigheden en – gedrag, kennisdeling, en 

samenwerking ook een toename waarneembaar is van innovatieprestaties en productiviteit in het 

betreffende werkgebied. Het innovatie- en concurrentievermogen zijn cruciale ingrediënten voor het 

succes van organisaties en de bevindingen uit het beleidsexperiment onderstrepen de rol van sociale 

innovatie daarin. Uiteindelijk is het streven van bovenstaande acties dat organisaties meer de vruchten 

kunnen plukken van de waarde van sociale innovatie, net als onder andere de organisatie waar het 

experiment is uitgevoerd. 
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1. Beleidsexperimenten sociale innovatie: achtergrond en centrale onderwerpen 

Innovatie wordt gezien als een cruciale aanjager om concurrentievoordelen voor bedrijven te realiseren, 

en om welvaartsgroei voor nationale economieën te genereren (Andriopoulos en Lewis, 2009; 

Schumpeter, 1934). Een groot deel van het innovatiedebat heeft zich vooral gericht op technologische 

innovatie waarbij R&D- en ICT-investeringen en het aantal patenten prominente indicatoren zijn. Ook in 

het Nederlandse innovatiebeleid geniet technologische innovatie een centrale positie (Den Hertog e.a., 

2015). Nieuwe technologische kennis voortvloeiend uit R&D-investeringen zijn belangrijk, maar verklaren 

maar voor een beperkt deel het innovatiesucces van bedrijven (Teece, 2010). Niet-technologische 

innovatie, ook wel bekend als sociale innovatie, wordt gezien als een minimaal net zo belangrijke bron 

van innovatiesucces en concurrentievoordeel als technologische innovatie (Birkinshaw, Hamel, Mol, 2008; 

Hamel, 2006; Teece, 2010; Volberda, Van Den Bosch, Jansen, 2006; Volberda, Van Den Bosch, Mihalache, 

2014). Zo heeft grootschalig survey-onderzoek onder Nederlandse bedrijven aangetoond dat sociale 

innovatie relatief gezien ongeveer 75% bijdraagt aan het innovatiesucces van organisaties en 

technologische innovatie circa 25% (Volberda, Van Den Bosch, Heij, 2013a), zie ook Figuur 1.1. Sociale 

innovatie omvat de hefbomen innovatieve organisatievormen (flexibel organiseren), het ontwikkelen van 

nieuwe managementvaardigheden (dynamisch managen), het realiseren van hoogwaardige 

arbeidsrelaties (slimmer werken) en co-creatie (samen met anderen innoveren) (Volberda, Jansen, 

Tempelaar, Heij, 2011). Door middel van sociale innovatie kan de technologische kennisbasis van 

organisaties beter worden benut en neemt het innovatierendement toe.  

Figuur 1.1: Technologische versus sociale innovatie. 

Technologische Innovatie Sociale Innovatie 

 
Technologische kennis 

R&D en ICT investeringen 

Onderzoek en ontwikkeling 

 

Kenniscreatie 

 
 
 

 

Verklaart 25% van het innovatiesucces 

 
Management kennis 

Onderwijs en ervaring 

Organisatie, Management,  
Arbeid, en Samenwerking 

 

Verwerven, integreren en  
    toepassen van nieuwe kennis 

 

 

 
Verklaart 75% van het innovatiesucces 

 

 

Voorbeelden van sociale innovatie zijn onder andere de introductie van zelfsturende teams bij de DSM-

fabriek in Delft, de innovatiestudio’s bij Movares waarbij medewerkers voor een half jaar vrijgesteld 

kunnen worden om in een speciaal daarvoor bestemde ruimte aan een veelbelovende ontwikkeling te 

werken, ‘Google-tijd’ waarbij medewerkers een gedeelte van hun werktijd naar eigen inzicht mogen 

Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2005-2015. 
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invullen, en de introductie van een holacracy (besturingssysteem bestaande uit zelf-organiserende cirkels 

waarbij de autoriteit bij de medewerkers ligt). Andere voorbeelden van sociale innovatie hebben onder 

andere betrekking op de introductie van; 

 De divisionele M-vorm (een nieuwe organisatiestructuur gericht op het omgaan met complexe en 

diverse product- en marktgebieden); 

 Total quality management (een nieuwe set van managementactiviteiten en –processen gericht 

op het verminderen van kwaliteitsfouten en het verbeteren van klanttevredenheid); 

 De spaghetti-organisatie (een nieuwe organisatiestructuur met als doel om initiatieven van 

medewerkers te bevorderen en problemen behorende bij hiërarchie tegen te gaan); 

 De balanced scorecard (een nieuwe techniek en activiteit gericht op het integreren van 

verschillende typen informatie om zo beter geïnformeerde besluiten te nemen; 

 Kwaliteit van werkende leven (een nieuwe set van managementactiviteiten en –processen 

omtrent de inrichting van het werk van medewerkers om zo hun gevoel van geluk op het werk te 

bevorderen). 

Sociale innovatie heeft betrekking op het sociale systeem binnen het socio-technische systeem van een 

organisatie. Het is – vergeleken met technologische innovatie – minder tastbaar, meer context specifiek, 

meer ambigu, lastiger te imiteren en lastiger los te beschouwen van de rest van de organisatie. Zo dient 

een sociale innovatie aangepast te worden aan de technische, culturele, en politieke context van een 

organisatie om het succes ervan te bevorderen (Ansari e.a., 2010). De introductie van een vergelijkbare 

sociale innovatie kan verschillende effecten hebben bij verschillende organisaties, omdat het op andere 

manieren wordt geïmplementeerd (Benner en Tushman, 2002). Dergelijke eigenschappen maken het 

kopiëren van een sociale innovatie gecompliceerder voor concurrenten wat bijdraagt aan het versterken 

van de concurrentiepositie van een organisatie (Birkinshaw e.a., 2008). Zo heeft eerder onderzoek 

(waaronder Bloom e.a., 2014) aangetoond dat een prominent onderdeel van sociale innovatie – 

managementactiviteiten – ongeveer een kwart verklaard van de productiviteitsverschillen tussen 

bedrijven en tussen landen.  

Sociaal innovatieve bedrijven scoren op tal van prestatie-maatstaven ook beter dan niet sociaal 

innovatieve bedrijven, zoals radicale innovatie (nieuwe producten en diensten gericht op nieuwe 

markten), incrementele innovatie (verbeterde producten en diensten gericht op bestaande klanten), groei 

van marktaandeel, winstgroei, omzetgroei, en medewerkerstevredenheid (o.a. Camison en Villar-Lopez, 

2012; Volberda en Heij, 2015). 

De kracht van technologische innovatie en van sociale innovatie komt vooral naar voren als beide typen 

innovaties intensief aangewend worden (i.e., Damanpour, Walker, Avellaneda, 2009; OECD, 2005; 

Volberda e.a., 2014). Dit geldt voor verschillende typen innovatie, waaronder radicale innovatie en 

disruptieve innovatie (nieuwe oplossingen die verstorend werken voor bestaande markten). De 

gezamenlijke kracht van technologische innovatie en sociale innovatie komt ook tot uiting met betrekking 

tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid (zie ook Figuur 1.2). Organisaties die intensief inzetten op 

zowel technologische innovatie als sociale innovatie hebben een gemiddelde toename van de 

werkgelegenheid van circa 8% in een tijdsbestek van 3 jaar. Organisaties die niet tot nauwelijks inzetten 
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op deze twee typen innovatie hebben gemiddeld een afname van de werkgelegenheid van ongeveer 4%. 

Bedrijven die eenzijdig inzetten op technologische innovatie kennen een arbeidsuitstoot van circa 6%.  

Figuur 1.2: Gemiddelde toename van het aantal medewerkers (in %) bij verschillende gradaties van technologische 

innovatie en van sociale innovatie. 

 

 

Zoals gesteld in de brief van de Minister van Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer1 

en de analytische achtergrondstudie van de beleidsdoorlichting van innovatie en ondernemingsklimaat 

(Den Hertog e.a., 2015) zijn er weinig voorbeelden bekend van (succesvolle) beleidsinitiatieven op het 

gebied van sociale innovatie. In de brief van de Minister van Economische Zaken wordt eveneens gesteld 

dat “gerichte en kleinschalige beleidsexperimenten […] inzicht [kunnen] verschaffen in wat werkt en wat 

niet werkt op dit terrein.”  

Dit onderzoek gaat nader in op de behoefte voor beleidsexperimenten sociale innovatie in de Nederlandse 

context. Zo worden in dit rapport de bevindingen gepresenteerd van een effectmeting behorend bij een 

experiment sociale innovatie bij één van de grootste productielocaties die in Nederland is gevestigd. Het 

effect van sociale innovatie op het innovatiesucces en bedrijfsprestaties is reeds onderzocht (zie o.a. 

Damanpour e.a., 2009). De focus van het experiment ligt op het bieden van nieuwe inzichten in hoe sociale 

innovatie bijdraagt aan vernieuwing en verandering door het beter laten renderen van de ideeën en 

kennis van medewerkers.  

In dit onderzoeksrapport worden tevens verschillende ervaringen gedeeld om experimenten sociale 

innovatie en beleidsexperimenten sociale innovatie te bevorderen. Verder worden er verschillende 

activiteiten belicht die het onderzoeksteam heeft verricht of in de planning heeft staan om een 

community of practice rondom experimenten sociale innovatie te bevorderen. Het creëren van een 

                                                           
1 “Kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van het Bedrijvenbeleid: begrotingsartikelen 12 en 13”. 
Overheidsidentificatienr.: 00000001003214369000 
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community of practice wordt gezien als een adequaat beleidsinstrument voor het stimuleren van niet-

technologische innovatie (Den Hertog e.a., 2016). 

Het volgende hoofdstuk belicht het beleidsexperiment dat is uitgevoerd bij een organisatie in Nederland. 

In het daaropvolgende hoofdstuk wordt ingegaan op de opgedane ervaringen van het onderzoeksteam 

die het opzetten van een beleidsexperiment tegenwerken. Dit rapport sluit af met een hoofdstuk over 

beleidsinstrumenten voor experimenten waarin het bevorderen van een community of practice centraal 

staat. 
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2. Beleidsexperiment sociale innovatie 
 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op het uitgevoerde beleidsexperiment sociale innovatie. Hiervoor 

wordt eerst een beknopte omschrijving gegeven van het bedrijf, gevolgd door een toelichting over de 

inhoud van het experiment. Na de omschrijving van de onderzoeksmethode worden de bevindingen 

gepresenteerd. Vervolgens worden de bevindingen gepresenteerd van aanvullende analyses omtrent de 

ontwikkeling van het innovatie- en concurrentievermogen. Na de bevindingen worden diverse barrières 

en kritische succesfactoren van dit experiment genoemd.  

2.1 Over de organisatie waar het experiment plaatsvond  
 

De organisatie waar het experiment is gehouden is actief in de hightech sector.2 De betreffende 

organisatie ontwerpt en fabriceert bepaalde hardware en software welke bestemd is voor 

consumentenelektronica, mobiele communicatie, beveiligingsoplossingen, en voor de 

automobielindustrie. Het bedrijf is actief in meerdere landen in de wereld en is gevestigd op een beurs in 

de Verenigde Staten. Het beleidsexperiment vond plaats bij een productielocatie van het bedrijf in de 

regio Arnhem-Nijmegen. Deze fabriek maakt de speciale en soms op maat gemaakte hardware. Bij de 

betreffende fabriek werken in totaal circa 900 personen.  

De fabriek bestaat uit meerdere gebieden (secties) waarbij in elk gebied een bepaald soort handelingen 

worden uitgevoerd. Vanwege de aanwezigheid van ploegendiensten zijn er gedurende de dag in één 

sectie meerdere ploegen actief. In één sectie zijn vijf ploegen actief die een bepaald soort handelingen 

verrichten. Het experiment vond plaats bij de operators van vijf ploegen van één sectie. Nadere informatie 

over deze sectie is te vinden in de paragraaf over de methodologische en empirische achtergrond.  

In het tijdsbestek dat de effectmeting plaatsvond had het bedrijf te maken met veranderingen in 

eigenaarschap. Een deel van de activiteiten is verkocht aan een groep investeerders. Deze groep van 

activiteiten hadden geen betrekking op de setting waar het experiment plaatsvond. Verderop in datzelfde 

jaar verrichtte een buitenlandse branchegenoot een overnamepoging op het andere deel van de 

activiteiten van het bedrijf. Deze overnamepoging vond plaats gedurende een aanzienlijke periode 

alvorens de formalisering ervan beklonken kon worden. Gedurende de looptijd van de effectmeting heeft 

deze overnamepoging geen significante invloed gehad op werkzaamheden van medewerkers die actief 

zijn in de setting van het experiment. 

 

  

                                                           
2 Mede uit het oogpunt van vertrouwelijkheid wordt het bedrijf niet met naam en al genoemd.  
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2.2 De interventie: over de inhoud van het experiment 
 

Bij dit experiment wordt een ‘Model Cell’ geïntroduceerd bij een selectie van operators die actief zijn in 

één van de vijf ploegen in een bepaalde sectie van de fabriek. Model Cell is de benaming voor het 

experiment bij het bedrijf en heeft betrekking op het continu verbeteren van de standaardmanier van 

werken. Het verbeteren van dit standaard gebeurt aan de hand van brainstormsessies die met operators 

worden gehouden. In de oude situatie droeg het management zelf verbeterideeën aan. Het bedrijf wenste 

dat operators meer betrokken worden bij verbetermogelijkheden en dat zij op een gegeven moment het 

identificeren en oplossen van verbeterpunten als standaardonderdeel gaan ervaren van hun 

werkzaamheden.  

Operators dienen als het ware betere probleemoplossers te worden door verbeterpunten te detecteren, 

ideeën aan te dragen die de wortel van het probleem aanpakken, en door aan de slag te gaan met de 

verbeterpunten. Verbeterpunten kunnen gerelateerd zijn aan problemen, afwijkingen van de standaard, 

en mogelijkheden ter verdere optimalisatie van de werkomgeving. De operators zijn de mensen binnen 

het bedrijf die de meeste praktijkervaring hebben met het uitvoeren van operationele activiteiten en 

daarmee ook de bijbehorende verbeterpunten. De gedachtegang is dat door de interventie de kennis en 

vaardigheden van operators in verhoogde mate worden aangewend.  

De introductie van de methodiek was in eerste instantie gericht op het creëren van een standaard (de 

beste werkmethode op dat moment), om vervolgens de standaard uit te dagen. Bij de operators van de 

experimentgroep ging het als het ware om het aandragen van verbetermogelijkheden die worden 

opgenomen in de standaardmanier van werken in combinatie met naleving van een uniforme 

standaardmanier van werken (in plaats van dat elke operator zijn/haar eigen werkmethodiek hanteert). 

Bij operators die actief zijn in één van de vijf ploegen uit de controlegroep werd dat niet geïntroduceerd. 

Inventarisatie van verbetermogelijkheden 

In de oude situatie droeg het management verbeterinitiatieven aan. Als onderdeel van de Model Cell heeft 

een eerstelijnsmanager (‘shift manager’) brainstormsessies gehouden met operators van de verschillende 

ploegen. Hierbij konden operators zelf verbeterpunten aandragen met betrekking tot hun werksituatie. 

De voornaamste ideeën hadden betrekking op: 

- De introductie van een digitaal scherm op een verplaatsbaar rek zodat operators gelijk kunnen 

zien welk product ze nodig hebben. De verwachting is dat de introductie van dit idee leidt tot 

tijdsbesparing doordat ze niet alle producten op het gehele rek dienen te scannen totdat ze het 

juiste product hebben. 

- Het bevorderen van kennisoverdracht tussen ploegen die elkaar opvolgen door het ontwikkelen 

van een digitaal informatieformulier. De over te dragen kennis heeft betrekking op kennis die 

meer specifiek is voor een bepaalde dienst en meer algemene informatie. De verwachting is dat 

hieronder een betere aanpassing plaatsvindt van productie met tijdelijke omstandigheden, zoals 

het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een tool. 

- Het introduceren van nieuwe werkwijzen voortvloeiend uit het verder automatiseren van de 

transportsystemen. Dit idee omvat het slimmer inzetten van medewerkers zodat er een meer 

efficiënte balans komt tussen enerzijds het uitvoeren van handelingen/bewerkingen en anderzijds 

het aan- en afvoeren van producten. Het initiatief beoogt echter ook om medewerkers te 



7 
 

bevorderen om problemen/afwijkingen aan te dragen, al dan niet door zelf contact op te nemen 

met personen van andere onderdelen binnen het bedrijf.  

Uitwerking en introductie van verbetermogelijkheden (in de praktijk) 

Een selectie van de operators is vervolgens een gedeelte van hun werktijd vrij gemaakt om die ideeën uit 

te werken. Indien nodig kregen zij wel ondersteuning vanuit andere vakgebieden, zoals IT. Het plan was 

dat de verbeterpunten in eerste instantie opgenomen zouden worden in de werkwijze van de vijf ploegen 

voor een periode van circa drie maanden.  

In de praktijk zijn de verbeterpunten geïntroduceerd en worden ze op het moment van schrijven van dit 

rapport nog steeds gehanteerd. Verder heeft de organisatie gecontroleerd of de verbeterpunten ook 

aangewend worden. De ondervraagde managers en operators die betrokken waren bij de interventie 

gaven – na afloop van de laatste nameting – aan dat de bovengenoemde ideeën geïntroduceerd zijn en 

dat ze dagelijks worden aangewend. De ondervraagde operators gaven in de interviews echter wel aan 

dat zij voorafgaande aan de interventie ook al wisten wat de standaardmanier van werken inhield. Het 

gegeven dat er na afloop van de interventie meer conform de standaardmanier van werken wordt 

gehandeld kan impliceren dat operators op basis van de interventie de standaardmanier van werken 

daadwerkelijk meer hebben toegepast. Als voornaam voordeel van de interventie gaven de ondervraagde 

operators aan dat bepaalde problemen in de ploeg(en) nu zijn aangepakt en dat er meer duidelijkheid en 

overzichtelijkheid is.  

2.3 Methodologische en empirische achtergrond 
 

In deze paragraaf wordt de onderzoeksaanpak belicht. Hiertoe wordt eerst de gehanteerde 

onderzoeksmethodiek belicht waarbij eveneens wordt stilgestaan bij kenmerken van operators uit de 

experiment- en controlegroep. Vervolgens komt aan bod hoe en wat er wordt gemeten.  

Onderzoek context 

Onderzoeksmethodiek: pretest-posttest quasi experimenteel ontwerp 

Voor het experiment wordt gebruik gemaakt van een methodiek welke in de wetenschap bekend staat 

als een pretest-posttest experimenteel ontwerp met een controlegroep (Campbell en Stanley, 1963). De 

pre- en posttest hebben betrekking op achtereenvolgens een meting voorafgaande aan een bepaalde 

verandering (de interventie) en één of meerdere metingen na afloop van die verandering. De verandering 

vindt plaats bij operators van één sectie in de fabriek. Operators van een andere sectie in dezelfde fabriek 

dienen als controlegroep. De fabriek bestaat uit meerdere secties (zie ook Figuur 2.3.1). Een sectie omvat 

een gebied van de fabriek waar een bepaald soort handelingen worden uitgevoerd. Aangezien de fabriek 

werkt met ploegendiensten zijn in één sectie meerdere ploegen actief. Iedere ploeg draait over de tijd 

verschillende shifts (ochtend, middag, e.d.).  

De controlegroep dient als het ware om te corrigeren of te controleren voor bepaalde andere effecten – 

anders dan van de interventie – op de te meten variabelen. Op deze manier kan het effect van de 

interventie op de betreffende variabelen zuiverder worden gemeten. Hiertoe dient de controlegroep wel 
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vergelijkbaar te zijn met de experimentgroep. Om de overige omstandigheden zoveel als mogelijk 

vergelijkbaar te houden dienen operators van één sectie binnen de fabriek als experimentgroep en 

personen van een andere sectie binnen dezelfde fabriek als controlegroep. Bij de controlegroep vindt het 

bovengenoemde experiment niet plaats. Bij hen was de gebruikelijke gang van zaken leidend (cf. Martin 

e.a., 2013) en wordt de interventie naar verwachting nog later geïntroduceerd (na het begin van 2018) 

(cf. Dvir e.a., 2002).  

Tevens is de controlegroep geselecteerd die zoveel als mogelijk vergelijkbare werkzaamheden uitvoert als 

de experimentgroep. Bij beide secties (experiment- en controlegroep) verplaatsen operators 

halffabricaten in partijen van de ene behandeling naar de andere. Het werkgebied van de 

experimentgroep heeft betrekking op een onderdeel van de fabricage gericht op implanteerbare 

technologieën. Het werkgebied van de controlegroep omvat een onderdeel van de fabricage gericht op 

het polijsten van de producten. Om de kansen op kruisbestuivingen te verkleinen is een controlegroep 

geselecteerd waarvan de sectie niet direct grenst aan de sectie van de experimentgroep. 

Figuur 2.3.1: Illustratie van experiment- en controlegroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De experimentgroep betreft personen uit 5 ploegen opererende in één sectie waarbij de interventie wel 

wordt geïntroduceerd. Operators die werkzaam zijn bij 5 ploegen van de andere sectie dienen als 

controlegroep: de interventie vond daar niet plaats ten tijde van de metingen. Voortbouwend op de aard 

van het experiment en de aanwezigheid van ploegendiensten binnen een sectie ligt het niet voor de hand 

dat individuele operators of verschillende ploegen binnen één sectie willekeurig worden ingedeeld in 

experiment- en controlegroep. Dit zou bijvoorbeeld besmetting tussen experiment- en controlegroep in 

Fabriek X 

Sectie 1 (experimentgroep) Sectie 2 (controlegroep) Andere secties  
(buiten beschouwing) 
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Ploeg B 
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de hand werken. Het indelen van ploegen in experiment- en controlegroep vindt dan ook plaats op het 

niveau van een sectie. Het betreffende bedrijf had reeds een keuze gemaakt bij welke sectie de interventie 

in eerste instantie plaats zou vinden. De motivatie voor deze keuze bouwde mede voort op de relatief 

beperkte omvang van de groep operators die actief is in het betreffende werkgebied, en dat het een groep 

is die redelijk ervaren is en relatief weinig fluctuatie kent in het medewerkersbestand. De relatief beperkte 

omvang van de experimentgroep is in lijn met de strekking van de eerdergenoemde brief van de Minister 

van Economische Zaken om gerichte en kleinschalige beleidsexperimenten uit te voeren. Relatief weinig 

fluctuatie in de operators biedt verschillende voordelen uit onderzoekstechnisch oogpunt, waaronder op 

het gebied van het maken van vergelijkingen over de tijd.  

Het komt vaak voor bij experimenten in sociale settings dat onderzoekers niet de volledige controle 

hebben (Campbell en Stanley, 1963). In dergelijke gevallen wordt er ook gesproken over een quasi 

experimenteel ontwerp. Een quasi experimenteel ontwerp kan ook gewoon tot “bruikbare beoordelingen 

leiden van de effecten van interventies” (Morris, 2008: 365). Het intact houden van de bestaande ploegen 

vergroot de mate waarin bevindingen van het experiment gegeneraliseerd kunnen worden naar andere 

settings (externe validiteit), omdat eigenschappen van bestaande ploegen dan niet verstoord worden 

(Campbell en Stanley, 1963; Dimitrov en Rumrill, 2003). Hierbij valt te denken aan een herschikking van 

operators tussen verschillende ploegen in experiment- en controlegroep. Nadere informatie over de 

onderzoeksaanpak om de validiteit van het experiment te bevorderen is te vinden in Appendix 1. 

Kenmerken van de operators uit de experiment- en controlegroep 

In samenspraak met een operationele manager van de betreffende ploegen is deze selectie gemaakt. Na 

de selectie bleven er in totaal 50 operators (5 per ploeg) over om de vragenlijsten te beantwoorden welke 

evenredig verdeeld zijn over de experiment- en controlegroep. De selectie vond zodanig plaats dat 

operators die geregeld in andere secties actief zijn niet zijn geselecteerd. Hierdoor nemen de kansen af 

op besmetting van het effect van de interventie op de individuele prestatiemaatstaven. Door de kansen 

op besmetting te verkleinen kunnen bepaalde effecten nauwkeuriger worden toegeschreven aan de 

experimentgroep (en de controlegroep). 

De onderstaande tabel geeft aan hoeveel operators per set van metingen de vragenlijst hebben ingevuld. 

Uit deze tabel valt op te maken dat het aantal operators die per sessie hebben deelgenomen varieert 

tussen 27 en de 37. Zestien operators hebben de vragenlijst ingevuld bij elk van de vier sessies. Voor de 

onderstaande analyses wordt gebruik gemaakt van data van operators die de vragenlijst hebben ingevuld 

bij alle vier de sessies van metingen (cf. o.a. Martin e.a., 2013). Het toegang hebben tot een relatief 

beperkt aantal observaties komt vaker voor bij veldexperimenten (o.a. Barling e.a., 1996; Dvir e.a., 2002). 

Dit beperkte aantal observaties heeft wel implicaties voor de verklaringskracht van een test als geheel. 

Nadere informatie over de selectie van operators en de implicaties daarvan staan eveneens in Appendix 

1. De onderstaande alinea’s bevatten de voornaamste kenmerken van de effectmeting, alsmede de 

voornaamste bevindingen. 
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Tabel A: Aantal operators per set van meting die de vragenlijst hebben beantwoord. 

Meetsessie Nulmeting Eén-meting Twee-meting Drie-

meting 

Aantal operators 

die vragenlijst 

elke sessie 

hebben ingevuld 

Experimentgroep; 20 18 15 12 9 

Controlegroep: 17 12 15 15 7 

Totaal: 37 30 30 27 16 

Overlap met nulmeting: - 27 van 37 27 van 37 19 van 37 16 van 37 

 

De gemiddelde leeftijd van alle operators die elk van de vier keren de vragenlijst hebben ingevuld is – ten 

tijde van de nulmeting – 41 jaar. Zij zijn gemiddeld 17 jaar werkzaam bij het betreffende bedrijf (inclusief 

juridische rechtsvoorganger) en 10 jaar bij de betreffende sectie. We voeren verschillende testen uit om 

te kijken in hoeverre de operators die alle vier de sessies een vragenlijst hebben ingevuld verschillen met 

operators die dat niet hebben gedaan. Deze testen worden nader toegelicht in Appendix 1. Op basis van 

de verschillende testen komt naar voren dat de ondervraagde operators op tal van dimensies 

representatief zijn voor de grotere groep van operators binnen de populatie, waaronder op leeftijd en 

opleidingsniveau. Verder hebben operators uit de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores op 

meerdere dimensies, waaronder op het aantal jaren dat ze werkzaam zijn in het betreffende werkgebied. 

Metingen 

Voor de vragenlijst is gebruik gemaakt van bestaande schalen uit de academische literatuur. Het gros van 

de vragen heeft antwoordmogelijkheden op een zevenpuntschaal variërend van “zeer mee oneens” 

(score: 1) tot en met “zeer mee eens” (score: 7). De vragenlijst is getest onder operators. Dit heeft geleid 

tot verschillende herformuleringen om zo meerdere items beter af te stemmen met de doelgroep. Na 

twee maal prestesten gaven de proefrespondenten aan geen verdere opmerkingen en/of 

onduidelijkheden te zien. Survey-data is aangevuld met data van de Human Resource-afdeling waarbij 

gegevens van operators (die wel én niet hebben deelgenomen) zijn verzameld over geboortedatum, 

geslacht, en omvang van de werkweek.  

De nulmetingen zijn in de eerste helft van juli 2016 gehouden onder de experiment- en controlegroep. In 

september 2016 is aangevangen met de interventie. Na correctie voor de zomervakantie zit er dan circa 

vier weken tussen de nulmeting en het begin van de interventie (cf. Schweiger en DeNisi, 1991). De eerste 

set van nametingen vond plaats in de tweede helft van januari (2017). De tweede en derde set van 

metingen vonden achtereenvolgens plaats in oktober 2017 en januari 2018.  

Manipulatie checks 

Zoals eerder is beschreven in dit hoofdstuk heeft de interventie betrekking op het aandragen en invoeren 

van ideeën ter bevordering van een uniforme standaardmanier van werken. In de praktijk kwam de 

interventie vooral neer op het aandragen en uitwerken van ideeën ter verbetering die worden 

opgenomen in de standaardmanier van werken en waarbij de standaardmanier van werken ook in de 
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praktijk wordt nageleefd op een uniforme wijze (in plaats van dat elke operator en/of ploeg zijn/haar 

eigen werkwijze hanteert). De verbeterideeën die operators hebben aangedragen bij de 

brainstormsessies zijn al eerder in dit hoofdstuk vermeld. 

Een belangrijk onderdeel van een effectmeting op basis van de gehanteerde onderzoeksmethodiek is om 

te beoordelen of operators uit de experimentgroep ook daadwerkelijk die ideeën hebben aangedragen 

en opgenomen in die uniforme standaardmanier van werken. Ze dienen als het ware meer ‘blootgesteld’ 

te worden aan de interventie dan operators uit de controlegroep. Als zij significant meer blootgesteld zijn 

aan de interventie, dan kan gesteld worden dat de interventie effectief is geweest.  

Met een manipulatietest kan nagegaan worden of personen in de experimentgroep meer zijn 

‘blootgesteld’ aan een interventie dan personen in de controlegroep. Ter indicatie van deze interventie 

wordt een schaal ingebracht voor de mate waarin operators handelen conform een bepaalde standaard. 

Deze schaal noemen we standaardisatie (Hsieh en Hsieh, 2001). Een voorbeeld van een item is: “Welke 

situatie zich ook voordoet, ik en mijn ploeggenoten hebben procedures die we volgen om daarmee om te 

gaan”. Een ander voorbeeld is: “ik en mijn ploeggenoten hebben specifieke procedures te volgen”. 

Afhankelijke variabelen 

Naast de manipulatietest is een belangrijk onderdeel van een effectmeting om te beoordelen welke 

effecten er optreden op basis van de interventie. In het kader van dit experiment worden meerdere 

afhankelijke variabelen meegenomen. Tabel B geeft een overzicht van de verschillende afhankelijke 

variabelen die zijn meegenomen in dit onderzoek en zijn gemeten op basis van een enquête. Zo is de mate 

van kennisuitwisseling tussen operators binnen een ploeg gemeten. Een voorbeeld van een bijbehorende 

stelling is: ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen goed ervaringen uitwisselen om zo nieuwe initiatieven op te 

laten bloeien’. 

De afhankelijke variabelen zijn gemeten op een 7 punt schaal variërend van zeer mee oneens (score 1) tot 

en met zeer mee eens (score 7). Items waarbij gevraagd wordt naar de perceptie van respondenten komt 

veelvuldig voor in academische managementwetenschappen. Daarnaast zijn dergelijke perceptuele items 

in het bijzonder geschikt om een indicatie te krijgen van de meer zachte prestatiemaatstaven waaronder 

kennisuitwisseling. Dit geldt eveneens voor de minder tastbare eigenschappen van sociale innovatie. 

Bij enkele afhankelijke variabelen is de mate van interne betrouwbaarheid (de mate van samenhang 

tussen items die samen een variabele vormen) van een variabele soms aan de lage kant. Dit heeft 

waarschijnlijk ook te maken met het relatief laag aantal observaties. Als vuistregel voor de mate van 

interne betrouwbaarheid geldt een Cronbach’s alpha van 0,7, al is het bij wat meer diffuse variabelen – 

zoals in dit onderzoek - acceptabel als het boven de 0,6 is (Volberda e.a., 2012). Bij werkstress (αnulmeting = 

0,50) en werkbeleving (αnulmeting = 0,41) komt de mate van interne betrouwbaarheid bij de nulmeting niet 

boven deze grenswaarde (zie ook Appendix 2). Scores op de afhankelijke variabelen bij een nulmeting 

vormen het referentiepunt voor de nameting. Vanwege de lage interne betrouwbaarheid bij de nulmeting 

worden er voor werkstress en werkbeleving geen effectmetingen uitgevoerd. 

De in Tabel B genaamde afhankelijke variabelen zijn de meer zachte prestatie-variabelen die de 

onderzoekers hebben gemeten bij operators uit de experiment- en de controlegroep. Naast het bepalen 

van effect van de interventie op die variabelen zijn er diverse aanvullende analyses op verschillende meer 
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harde prestatie-indicatoren. Zo is er bij de laatste nameting een schaal opgenomen over incrementele 

procesinnovatie. Verder is er gebruik gemaakt van beschikbare data (zogeheten ‘archival data’) van de 

organisatie omtrent de ontwikkeling van de productiviteit bij de experiment- en controlegroep. Zo wordt 

er gekeken naar de ontwikkeling van het aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te 

meten bij de experiment- en controlegroep voor, tijdens en na afloop van de interventie. In paragraaf 2.6 

wordt nader ingegaan op de bevindingen die voortkomen uit de aanvullende analyses met dergelijke 

feitelijke data.  



13 
 

Tabel B: Overzicht van afhankelijke variabelen in studie. 

Afhankelijke variabele: Korte omschrijving: Bron van 
schaal: 

Aantal 
vragen: 

Voorbeeld van vraag: 

Flexibele vaardigheden Een brede set van vaardigheden die operators 
hebben of vlot kunnen oppakken en die ze kunnen 
toepassen in verschillende omstandigheden  

Bhattacharya 
e.a. (2005) 

7 ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen ingezet worden 
op verschillende taken als dat nodig is’ 

Kennisuitwisseling  Het uitwisselen en combineren van ideeën en van 
kennis tussen operators binnen hun ploeg 

Collins en 
Smith (2006) 

7 3 ‘Ik en mijn ploeggenoten kunnen goed 
ervaringen uitwisselen om zo nieuwe initiatieven 
op te laten bloeien’ 

Interne samenwerking Operators die - indien nodig - ondersteuning 
bieden bij de werkzaamheden van andere 
operators binnen hun eigen ploeg door het delen 
van kennis of door het voorzien van aanmoediging 
en ondersteuning 

Zhou en 
George (2001) 

3 4 ‘Ik en mijn ploeggenoten ondersteunen een 
ander binnen de eigen ploeg als het bij hem/haar 
niet lekker loopt’ 

Werkstress Het ervaren van negatieve emoties vanwege het 
werk 

Keller (2001) 2 5 ‘Ik voel mij nooit onder druk gezet bij mijn werk’ 
(dit betreft een omgedraaide stelling) 

Werkbeleving  Conflicten in taken en tijd die een operator ervaart 
bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden 

Grönlund 
(2007) 

2 6 ‘Mijn functie vereist dat ik zeer hard werk’ 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

Verbetervaardigheden en -gedrag van operators 
uit ploegen om strategische verbeteractiviteiten 
van de organisatie uit te voeren 
 

Jørgensen e.a. 
(2006) 

9 ‘Ik en mijn ploeggenoten geven duidelijk en tijdig 
gehoor aan ideeën voor verbetering’ of ‘Ik en 
mijn ploeggenoten maken gebruik van bepaalde 
officiële methodes om problemen te detecteren 
en op te lossen’ 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

Verbetervaardigheden en -gedrag van operators 
van een ploeg gericht op het betrekken van 
anderen (van buiten de eigen ploeg) bij 
verbeteractiviteiten 

Jørgensen e.a. 
(2006) 

4 ‘Bij verbeteractiviteiten let mijn ploeg op het 
belang van derde partijen (andere ploegen, 
andere secties, externe bedrijven)’ 

                                                           
3 Op basis van Cronbach’s alpha analyse is 1 item van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 8 
naar 7. 
4 Op basis van Cronbach’s alpha analyse is 1 item van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 4 
naar 3. 
5 Op basis van Cronbach’s alpha analyse zijn 2 items van deze schaal niet meegenomen bij verdere analyses. Het aantal items bij deze schaal ging daardoor van 
4 naar 2. Ook na het verwijderen van de betreffende 2 items bleef de Cronbach’s alpha relatief laag bij de nulmeting.  
6 Het relatief lage aantal items bij deze variabele maakte het lastig om items te verwijderen op basis van Cronbach’s alpha analyse. De Cronbach’s alpha is 
relatief laag bij de nulmeting. 



14 
 

Meer integrale 
verbeterbenadering 

Aanpassingen van andere organisatieonderdelen 
(van buiten de eigen ploeg) gericht op het 
ondersteunen en verder verbeteren van 
verbeteractiviteiten van operators van een ploeg. 
Dergelijke aanpassingen van andere 
organisatieonderdelen hebben bijvoorbeeld 
betrekking op de mate van monitoring van 
verbeteractiviteiten, en de mate van evaluatie van 
de samenstelling van de ploeg om 
verbeteractiviteiten te bevorderen. 

Jørgensen e.a. 
(2006) 

4 ‘De manier hoe onze ploeg georganiseerd is 
wordt regelmatig tegen het licht gehouden en 
indien nodig aangepast om zo 
verbeteractiviteiten te bevorderen’ 
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2.4 Resultaten 
 

In de vorige paragraaf is de onderzoeksaanpak omschreven. In deze paragraaf komen de voornaamste 

bevindingen van de bovengenoemde aanpak naar voren.  

Manipulatietest 

Aan de hand van de manipulatietest kan gekeken worden in hoeverre de interventie effectief was. Met 

andere woorden: of personen in de experimentgroep meer zijn ‘blootgesteld’ aan een interventie dan 

personen in de controlegroep. Op basis van de verzamelde data komt naar voren dat operators van de 

experimentgroep tijdens onze meetperiode significant meer gestandaardiseerd zijn gaan werken dan 

operators van de controlegroep. Figuur 2.4.1 illustreert de mate waarin operators van de experiment- en 

van de controlegroep gemiddeld gezien handelen conform de standaard. In dit figuur is te zien dat de 

mate van standaardisatie (αnulmeting = 0,77; αnameting 1 = 0,86; αnameting 2 = 0,79; αnameting 3 = 0,76) bij operators 

van de experimentgroep bij de nulmeting zo goed als identiek is als bij de operators van de controlegroep. 

Operators van de experiment- en de controlegroep hadden dus vergelijkbare scores op de mate van 

standaardisatie voorafgaande aan de interventie. Ook bij de eerste nameting zijn er geen significante 

verschillen daarin waargenomen (F1, 14 = 0,07, p > 0,10). 

Bij de tweede (F1, 13 = 5,66, p < 0,05) en derde nameting (F1, 14 = 3,37, p < 0,10) zijn er wel significante 

verschillen waargenomen tussen operators van de experimentgroep en van de controlegroep op de mate 

van standaardisatie. Bij de tweede nameting scoren operators van de experimentgroep en van de 

controlegroep achtereenvolgens een 6,5 (σ = 0,46) en een 5,7 (σ = 0,44) op standaardisatie. Bij de derde 

nameting gaat dit respectievelijk om een 6,2 (σ = 0,51) en een 5,7 (σ = 0,53). Een mogelijke verklaring 

waarom er pas vanaf de tweede nameting een significant verschil waarneembaar is kan te maken hebben 

met de benodigde tijd om de nieuwe manier van werken inclusief bijbehorende verbeterpunten te 

internaliseren; het uitwerken van ideeën ter verbetering – naast de dagelijkse werkzaamheden – kost tijd, 

net als dat medewerkers gewend zijn geraakt aan de nieuwe uniforme manier van werken en daarnaar 

handelen. Tussen de nulmeting en eerste nameting is de interventie aangevangen, maar de 

implementatie ervan bij de operators van de experimentgroep kost ook tijd. Het onderstaande figuur 

suggereert dat de nieuwe standaardmanieren nog niet volledig was ingebed bij operators van de 

experimentgroep ten tijde van de eerste nameting. Al met al suggereren de bevindingen op basis van de 

tweede en derde nameting (ten opzichte van de nulmeting) dat de interventie effectief is geweest.  

Uit Figuur 2.4.1 valt ook op te maken dat er sprake is van een mogelijke lichte daling van de mate van 

standaardisatie bij operators van de experimentgroep tussen de tweede en derde nameting. Deze 

mogelijke lichte daling kan mogelijk te maken hebben met de neiging van operators om over de tijd wat 

terug te vallen naar de oude situatie. In paragraaf 2.6 wordt daar nader op ingegaan.  
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Figuur 2.4.1: Mate van standaardisatie over de tijd. 

 

Effect op afhankelijke variabelen 

Appendix 2 presenteert de gemiddelde scores en standaarddeviaties op de voornaamste afhankelijke 

variabelen bij de verschillende metingen. In de betreffende tabel is eveneens een onderscheid gemaakt 

tussen experiment- en controlegroep. Alvorens effecten te berekenen wordt eerst gekeken of wordt 

voldaan aan de voorwaarden voor de betreffende analysetechniek. Appendix 1 gaat nader in op de testen 

voor deze voorwaarden. Hieruit komt naar voren dat operators uit de experiment- en de controlegroep 

een vergelijkbare mate van standaardisatie hadden voorafgaande aan de interventie (voorwaarde 2). Dit 

geldt eveneens voor de afhankelijke variabelen. Echter, bij verschillende afhankelijke variabelen wordt er 

niet voldaan aan de tweede voorwaarde. Bij verschillende afhankelijke variabelen is bij bepaalde 

nametingen de variantie niet homogeen verdeeld tussen experiment- en controlegroep (zie ook Appendix 

3). 

Bij de afhankelijke variabelen die aan beide bovengenoemde voorwaarden voldoen is aan de hand van 

univariate general lineair models berekend of de interventie een significant effect heeft op de afhankelijke 

variabelen (bij de betreffende nameting) waarbij er gecontroleerd wordt voor invloed van de afhankelijke 

variabele ten tijde van de nulmeting (cf. o.a. Barling e.a., 1996). De bevindingen ervan worden 

gepresenteerd in Appendix 4. Tabel C vat de bevindingen daarvan samen. 

Om een beeld te vormen van de aanwezigheid van effecten van de interventie op de afhankelijke 

variabelen die geen homogene variantie hebben bij de experiment- en controlegroep (bij de betreffende 

nameting en bij de nulmeting) wordt er gebruik gemaakt van een andere analysetechniek: de independent 

samples T test. Hiervoor zijn verschillende beweegredenen. Vanwege het ontbreken van een homogene 

variantie wordt er niet voldaan aan de voorwaarden voor een paired-sample t-test. Dit geldt ook voor een 
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MANCOVA-test.7 Bij de independent samples T-test worden de scores op de betreffende afhankelijke 

variabele (bij een specifieke nameting) van operators uit de experimentgroep vergeleken met die van 

operators van de controlegroep. Hiermee kan nagegaan worden of er een significant verschil is tussen 

deze twee groepen op een bepaalde afhankelijke variabele bij een bepaalde nameting. Zoals eerder 

belicht had geen enkele van de onderzochte afhankelijke variabelen een significant verschillende score 

tussen experiment- en controlegroep bij de nulmeting. Een voordeel van de independent samples T test 

is dat het ook mogelijk is om rekening te houden met ongelijke varianties bij de afhankelijke variabele 

(tussen experiment- en controlegroep). Het uitvoeren van t-testen komt vaker voren in academische 

managementstudies met veldexperimenten (o.a. Martin e.a., 2013). De bevindingen van de betreffende 

independent samples T testen worden gepresenteerd in Appendix 5. De bijbehorende bevindingen zijn 

eveneens opgenomen in Tabel C. 

Tabel C: Samenvatting van effecten van interventie op de betreffende afhankelijke variabelen. 

Afhankelijke variabele: Eerste nameting Tweede nameting Derde nameting 

Flexibele vaardigheden 0 X 0 

Kennisuitwisseling 0 X 0 

Interne samenwerking 0 X 0 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

0 X X 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

0 

 

X X 

Meer integrale verbeterbenadering 0 0 X 

0: geen significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele.  

X: wel een significant effect van interventie op betreffende afhankelijke variabele. 

 

Zoals uit Figuur C valt op te maken is er een significant effect waargenomen van de interventie op de 

verschillende variabelen. Zo heeft de interventie geleid tot een hogere mate van flexibele vaardigheden, 

interne samenwerking, en het betrekken van derden bij verbeteractiviteiten. In de volgende paragraaf 

worden mogelijke verklaringen gegeven waarom bepaalde effecten alleen optreden bij bepaalde 

nametingen. De onderstaande figuren visualiseren de scores op de betreffende afhankelijke variabelen 

van operators van de experiment- en van de controlegroep bij de verschillende metingen.  

  

                                                           
7 MANCOVA is een afkorting van de Engelstalige omschrijving van multivariate analyse van covariantie.  
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Figuur 2.4.2: Pre- en postinterventie scores op flexibele vaardigheden. 

 

Figuur 2.4.3: Pre- en postinterventie scores op kennisuitwisseling. 
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Figuur 2.4.4: Pre- en postinterventie scores op interne samenwerking. 

 

 

Figuur 2.4.5: Pre- en postinterventie scores op het uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten. 
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Figuur 2.4.6: Pre- en postinterventie scores op het betrekken van derden bij verbeteractiviteiten. 

 

 

Figuur 2.4.7: Pre- en postinterventie scores op meer integrale verbeterbenadering. 

 

Het onderstaande figuur geeft de effecten weer uitgedrukt als een percentage. 
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Figuur 2.4.8: Samenvatting van de voornaamste effecten van interventie.8 

 

 

  

                                                           
8 De onderstaande percentages zijn berekend door bij de experimentgroep het verschil in scores tussen nul- en de 
betreffende nameting te bepalen op de betreffende afhankelijke variabele en dat te corrigeren door het verschil op 
de score tussen nul- en de betreffende nameting bij de controlegroep.  
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2.5 Reflectie op bevindingen 
 

De rol van sociale innovatie op het innovatiesucces en de bedrijfsprestaties hebben reeds aandacht 

genoten in de academische literatuur (o.a. Damanpour e.a., 2009; Volberda e.a., 2013b). Bij dit 

experiment lag de focus meer op mechanismes hoe een specifiek voorbeeld van sociale innovatie 

bijdraagt aan vernieuwing en verandering bij een specifiek organisatieonderdeel. Al met al komt uit de 

bovenstaande analyses naar voren dat de interventie een effect heeft op verschillende factoren (zie ook 

Tabel C). Hieronder volgen enkele observaties naar aanleiding van de bevindingen. 

Het creëren van een uniforme standaardmanier van werken waarbij verbetermogelijkheden van operators 

zijn opgenomen is een voedingsbodem om het aanpassingsvermogen verder te bevorderen 

Uit de bevindingen komt naar voren dat het introduceren van een uniforme standaardmanier van werken 

- waarbij ook verbetermogelijkheden van operators zijn opgenomen - een voedingsbodem vormt voor 

verbeteringsvaardigheden- en gedrag van operators. Zo heeft de interventie geleid tot een toename van 

flexibele vaardigheden van operators en tot verschillende varianten van verbeteringsvaardigheden en –

gedrag (uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, betrekken van derden bij verbeteractiviteiten en 

meer integrale verbeterbenadering). Een toename in dergelijke vaardigheden geldt op zijn beurt weer als 

een voedingsbodem om andere verbeteringen te realiseren. Dit komt ten goede van het 

aanpassingsvermogen van de betreffende organisatieonderdeel en dan vooral met betrekking tot de meer 

incrementele aanpassingen.  

Er zit variatie in de incubatietijd voordat een sociale innovatie effect heeft en in de duur van dat effect 

Uit de bevindingen komt naar voren dat de interventie significante effecten heeft vanaf de tweede 

nameting. Voortbouwend op de kenmerken van de interventie is dat redelijkerwijs ook niet geheel 

onverwachts te noemen (zie ook de alinea over de manipulatie check). De bevindingen suggereren 

eveneens dat het effect van de interventie op flexibele vaardigheden, kennisuitwisseling en interne 

samenwerking meer op de middellange termijn (tweede nameting) tot uiting komen ten opzichte van een 

meer integrale verbeterbenadering. Het effect op de laatstgenoemde variabele is vooral zichtbaar op de 

meer langere termijn (derde nameting). Het uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten en het 

betrekken van derden bij verbeteractiviteiten is significant toegenomen bij operators van de 

experimentgroep bij de tweede en derde nameting. Deze bevindingen impliceren dat de effecten van de 

betreffende sociale innovatie mede afhangen van de onderzochte afhankelijke variabele en van het 

tijdsbestek waarin een effect tot uiting komt. 

Een mogelijke verklaring waarom de effecten van de interventie op flexibele vaardigheden vooral op de 

middellange termijn tot uiting komen kan te maken hebben met de mogelijkheden om die vaardigheden 

aan te wenden. Immers, als de nieuwe uniforme manier van werken eenmaal is ingebed, dan kan er 

minder ruimte zijn om flexibele vaardigheden te benutten (Benner en Tushman, 2002). Deze mogelijke 

verklaring komt eveneens uit de interviews naar voren, zoals verderop in dit hoofdstuk nader wordt 

belicht. 
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In Figuur 2.4.2 is eveneens te zien dat de mate van flexibele vaardigheden van operators in de 

controlegroep fluctueert over de tijd. Met name het verschil tussen de tweede en derde nameting valt 

enigszins op. De toename in flexibele vaardigheden in dat tijdsbestek kan mogelijkerwijs mede gelieerd 

zijn aan een relatief hoog ziekteverzuim ten tijde van de tweede nameting (16% rondom de tijd van de 

tweede nameting) en een relatief laag ziekteverzuim ten tijde van de derde nameting (5% rondom de tijd 

van de derde nameting) bij operators uit de controlegroep. Mogelijk is er bij een hoger ziekteverzuim 

onder operators uit de controlegroep minder ruimte om flexibele vaardigheden toe te passen. Dit kan 

enerzijds te maken hebben met een hogere werkdruk waarbij er minder ruimte is voor flexibele 

vaardigheden. Anderzijds kan het te maken hebben met een gewijzigde samenstelling van de 

controlegroep om de ploeg aan te vullen.  

Een mogelijke verklaring waarom de interventie op de middellange termijn een significant effect heeft op 

kennisuitwisseling kan te maken hebben met de waarde om kennis te delen. Het is mogelijk dat operators 

op een gegeven moment minder inzichten gaan delen als meer waardevolle inzichten omtrent de 

verbetermogelijkheden reeds zijn gedeeld (o.a. Salge e.a., 2013). 

Een mogelijke verklaring waarom de interventie interne samenwerking effect heeft op de middellange 

termijn (tweede nameting) en niet op de langere termijn (derde nameting) kan te maken hebben met 

minder noodzaak om elkaar te helpen. Als door de interventie problemen in het werkgebied zijn 

aangepakt en als operators eenmaal gewend zijn geraakt aan de nieuwe standaardmanier van werken, 

dan kan de noodzaak afnemen dat ze elkaar dienen te helpen. Diverse problemen zijn dan immers 

aangepakt en het werken conform een standaardmanier van werken kan ook minder onduidelijkheden 

oproepen bij operators. Zo gaven de ondervraagde operators aan dat de interventie ertoe heeft geleid tot 

dat bepaalde problemen zijn aangepakt en dat er meer duidelijkheid en overzichtelijkheid is.  

Diffusie van sociale innovatie: van een klein naar een groter werkgebied 

Uit de bevindingen komt eveneens naar voren dat een meer integrale verbeterbenadering als enige 

afhankelijke variabele significant is toegenomen bij operators van de experimentgroep bij alleen de 

laatste nameting. Deze bevinding reflecteert de pilot-gedachte van de betreffende organisatie om eerst 

in een specifiek werkgebied kennis en ervaring op te doen met de betreffende sociale innovatie alvorens 

het op te schalen naar andere werkgebieden.  

Er zou enerzijds gesteld kunnen worden dat een sociale innovatie in een bepaald werkgebied van een 

organisatie een aanleiding vormt om sociale innovatie in een ander werkgebied van de organisatie te 

introduceren. Zo werkte de introductie van een enigszins vergelijkbaar initiatief bij een ander 

bedrijfsonderdeel als een katalysator om met dit experiment sociale innovatie aan de slag te gaan. De 

volgende paragraaf gaat hier nader op in. Anderzijds kan gesteld worden dat het verder verbeteren van 

de specifieke sociale innovatie in het betreffende werkgebied het vereist dat er aanpassingen elders in de 

organisatie plaatsvinden. Zo was dit experiment gericht op operators. Begin 2018 is de organisatie 

begonnen met de introductie van coaching voor de eerstelijnsmanagers van die operators om zo het 

potentieel van de interventie te bevorderen en de borging ervan te verbeteren. De volgende paragraaf 

gaat hier eveneens nader op in. Met betrekking tot deze interventie was op hoofdlijnen het volgende 

proces van inspiratie en diffusie van een sociale innovatie van toepassing.  
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Figuur 2.5.1: Inspiratie en diffusie van de betreffende sociale innovatie voor de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Relatie met procesinnovatie, werkstress en productiviteit  
 

In het begin van dit rapport staat vermeld hoe sociale innovatie al dan niet in combinatie met 

technologische innovatie bijdraagt aan het innovatie- en concurrentievermogen van bedrijven, alsmede 

aan de werkgelegenheid. Bij het uitgevoerde beleidsexperiment lag het accent vooral op de meer ‘zachte’ 

effecten. De waargenomen effecten gelden als een voedingsbodem om het innovatie- en 

concurrentievermogen en daarmee ook de werkgelegenheid te bevorderen. Zo hebben eerdere studies 

aangetoond dat een verhoogde mate van kennisuitwisseling leidt tot meer omzetgroei en meer omzet uit 

nieuwe producten (Collins en Smith, 2006). De aanwezigheid van voldoende flexibele vaardigheden wordt 

gezien als een randvoorwaarde om succesvol te innoveren (zie o.a. Bock e.a, 2012; Hitt e.a., 1998). 

Bovenstaande bevindingen tonen aan dat de interventie heeft geleid tot een verandering van bepaalde 

vaardigheden en gedrag. Dit kan de vraag oproepen in hoeverre een verhoogde mate van dergelijke 

vaardigheden en gedrag zich vertaald in de prestaties, inclusief innovatieprestaties, van operators. Om 

een nader beter te schetsen van de impact van het experiment zijn er verschillende extra analyses 

uitgevoerd. Zo is gekeken in hoeverre een toename in de afhankelijke variabelen gepaard gaat met een 

toename van enkele prestatie-indicatoren. Hiervoor zijn bij de laatste nameting enkele vragen toegevoegd 

over de mate van incrementele procesinnovatie van de sectie (αnameting 3 = 0,82). Tevens wordt gekeken 

hoe de mate van werkstress samenhangt met de afhankelijke variabelen bij de laatste nameting. Zoals 

eerder vermeld kon het effect van de interventie op werkstress niet worden berekend conform de 

gebruikelijke onderzoeksmethode bij een effectmeting. Dit had te maken met een lage mate van interne 

betrouwbaarheid van werkstress bij de nulmeting. Door alleen de mate van werkstress bij de laatste 

nameting mee te nemen kan daar toch enigszins een beeld van geschetst worden. 

Naast extra analyses omtrent het resultaat van de interventie op incrementele procesinnovatie en 

werkstress zijn er ook extra analyses uitgevoerd omtrent de productiviteit van operators. Hiertoe zijn 

diverse gegevens opgevraagd over handelingen van operators welke het bedrijf zelf bijhoudt.  
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De uitkomsten van de interventie gaan gepaard met een hogere mate van procesinnovatie en een lagere 

mate van werkstress 

De operators van zowel de experiment- als de controlegroep verplaatsen halffabricaten in partijen van de 

ene behandeling naar de andere. Om een beeld te vormen van in hoeverre dat vernieuwend plaatsvindt 

zijn bij de laatste nameting enkele vragen toegevoegd over de mate van incrementele procesinnovatie 

van de sectie. Een voorbeeld van een dergelijke vraag is: ‘als ik en mijn ploeggenoten een bepaalde 

handeling vaker hebben uitgevoerd, dan neemt de efficiëntie van de gehele sectie toe’.  

In de onderstaande tabel staat aangegeven in hoeverre de mate van incrementele procesinnovatie 

samenhangt met de afhankelijke variabelen zoals belicht in de vorige paragraaf alsmede met de variabele 

voor de manipulatietest. Uit de scores in die tabel valt op te maken dat de mate van incrementele 

procesinnovatie consistent positief samenhangt met de variabelen. De enige uitzondering hierop betreft 

de variabele ‘flexibele vaardigheden’.  

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat de interventie heeft geleid tot een hogere mate van 

verbetervaardigheden en –gedrag van operators uit de experimentgroep ten opzichte van operators uit 

de controlegroep. Dit geldt eveneens voor de mate van kennisuitwisseling en interne samenwerking. Een 

positieve samenhang tussen deze variabelen en de mate van incrementele procesinnovatie suggereert 

dat de effecten van de interventie gepaard gaan met een hogere mate van incrementele procesinnovatie. 

Met andere woorden: de interventie en de effecten van de interventie gaan gepaard met hogere 

innovatieprestaties in termen van incrementele procesinnovatie. 

Om een indicatie te krijgen van de toename op incrementele procesinnovatie berekenen we het verschil 

daarin tussen de experimentgroep en de controlegroep bij de laatste nameting. Hierbij zijn we in de 

veronderstelling dat de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores hadden bij de nulmeting, wat 

ook het geval was bij de onderzochte afhankelijke variabelen. Uit deze berekening komt naar voren dat 

de mate van incrementele procesinnovatie bij de experimentgroep 8% hoger ligt ten opzichte van de 

controlegroep.  

Voldoende innoveren en concurreren worden gezien als essentiële ingrediënten voor het succes van 

organisaties. De bevindingen impliceren dat de betreffende sociale innovatie die geïntroduceerd is bij dit 

experiment daar een bijdrage aanlevert door een 8% hogere mate van procesinnovatie.  

In Tabel D is ook de samenhang te zien tussen de mate van werkstress en de onderzochte variabelen. 

Hieruit komt naar voren dat een toename in interne samenwerking en in verbetervaardigheden en –

gedrag (uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, e.d.) gepaard gaat met een lagere mate van 

werkstress. Aangezien de interventie heeft geleid tot een hogere mate van interne samenwerking en 

verbetervaardigheden en –gedrag bij de experimentgroep kan gezegd worden dat dergelijke factoren 

gepaard gaan met een lagere mate van werkstress bij de experimentgroep ten opzichte van de 

controlegroep. Bij een naar analogie vergelijkbare berekening (en veronderstelling) als bij incrementele 

procesinnovatie komt naar voren dat de werkstress circa 14% afneemt ten opzichte van de controlegroep. 

Werkstress en vooral de gevolgen ervan worden gezien als een aanzienlijke kostenpost voor bedrijven en 

voor de maatschappij als geheel. Het terugdringen van werkstress kan dus aanzienlijke baten hebben voor 
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bedrijven en voor de maatschappij als geheel. Bevindingen uit dit experiment suggereren dat de 

betreffende sociale innovatie gepaard gaat met een circa 14% lagere werkstress.  

Tabel D: Samenhang tussen effecten van interventie en incrementele procesinnovatie of werkstress. 

Variabele: Incrementele procesinnovatie Werkstress 

Standaardisatie + (c 1, 2 = 0,44, p < 0,10) 0 (c 1, 2 = -0,26, p > 0,10) 

Flexibele vaardigheden 0 (c 1, 2 = 0,07, p > 0,10) 0 (c 1, 2 = 0,08, p > 0,10) 

Kennisuitwisseling + (c 1, 2 = 0,72, p < 0,01) 0 (c 1, 2 = -0,28, p > 0,10) 

Interne samenwerking + (c 1, 2 = 0,75, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,42, p < 0,10) 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

+ (c 1, 2 = 0,72, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,60, p < 0,05) 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

+ (c 1, 2 = 0,73, p < 0,01) - (c 1, 2 = -0,55, p < 0,05) 

Meer integrale verbeterbenadering + (c 1, 2 = 0,59, p < 0,05) - (c 1, 2 = -0,51, p < 0,05) 

+ : positieve correlatie (samenhang) tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 

0 : geen significante correlatie tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 

- : negatieve correlatie tussen de betreffende variabele en incrementele procesinnovatie of ervaren werkstress. 

 

Een toename van de productiviteit  

Twee centrale werkzaamheden van operators uit zowel de experiment- als de controlegroep zijn 

handelingen om de halffabricaten voor klanten te verplaatsen van de ene machine naar de andere 

(handeling type 1) en handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten (handeling type 2). 

Voor dergelijke handelingen zijn aanvullende gegevens opgevraagd bij het bedrijf waar het experiment is 

uitgevoerd. Zij houden zelf zulke gegevens bij. Het betreffende aantal handelingen is verzameld voor de 

periode die samenvalt met de tijd tussen de nulmeting en de laatste nameting. 

Het aantal handelingen dat operators uitvoeren is een indicator voor hun productiviteit. Productiviteit 

heeft immers te maken met het aantal handelingen per tijdseenheid. Uit analyse van deze aanvullende 

data van het bedrijf komt naar voren dat het aantal type 1 handelingen van operators van de experiment- 

en de controlegroep grotendeels relatief gelijk opgaat over de tijd. Wat betreft het aantal type 2 

handelingen is er een duidelijker verschil waarneembaar tussen de experiment- en controlegroep over 

tijd. 

Figuur 2.6.1 geeft het geïndexeerd aantal type 2 handelingen weer van operators van de experimentgroep 

en van de controlegroep over de tijd. Het referentiepunt van het aantal handelingen is het aantal 

handelingen bij het beginpunt van de meting (juni 2016). Uit dit figuur valt op te maken dat het aantal 

type 2 handelingen bij de experimentgroep over het algemeen hoger ligt dan bij de controlegroep. 

Daarnaast is er bij de experimentgroep – in tegenstelling tot bij de controlegroep – een stijgende trendlijn 

wat betreft het aantal type 2 handelingen over de tijd.  

Als de toename van het aantal type 2 handelingen bij de experimentgroep over de tijd wordt uitgedrukt 

in een percentage waarbij er gecontroleerd wordt voor de toename bij de controlegroep, dan komt er 

een plus uit van 27%. Dit vormt een indicatie dat het aantal type 2 handelingen na de interventie is 

toegenomen met circa 27%. Als het aantal type 1 en 2 handelingen gelijk wordt gesteld aan het totaal 

aantal handelingen dat operators uitvoeren, dan vormen type 2 handelingen ongeveer 4% van het totaal 
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aantal handelingen. Dit impliceert dat de totale productiviteit van operators uit de experimentgroep na 

afloop van de interventie is toegenomen met 1,1%. 

Een toegenomen aantal type 2 handelingen vormt in combinatie met een relatief vergelijkbaar patroon 

van type 1 handelingen tussen experiment- en controlegroep dat het totaal aantal handelingen van de 

experimentgroep is toegenomen ten opzichte van de controlegroep. Met andere woorden: operators uit 

de experimentgroep lijken na de interventie dus productiever te zijn geworden. 

Figuur 2.6.1: Aantal type 2 handelingen van experiment- en controlegroep over de tijd. 

 

Het totaal aantal handelingen die de operators uitvoeren is echter (ook) afhankelijk van tal van factoren 

waarvan het gros buiten hun directe invloedssfeer ligt. Een belangrijke factor daarbij is de daadwerkelijk 

beschikbare productiecapaciteit. Dit omvat het gedeelte van de totale tijd dat operators ook 

daadwerkelijk handelingen kunnen uitvoeren. Aspecten zoals storingen of onderhoud aan machines 

verminderen de totale tijd dat operators handelingen kunnen verrichten.  

Ook na correctie voor de beschikbare productiecapaciteit is er vergelijkbaar patroon te zien als voor de 

correctie. Het aantal type 1 handelingen kent grotendeels een relatief vergelijkbaar patroon tussen 

experiment- en controlegroep over de tijd. Wat betreft het aantal type 2 handelingen valt op dat deze bij 

de experimentgroep voornamelijk hoger liggen dan de controlegroep vanaf juni 2017 (zie ook Figuur 

2.6.2). Deze observatie is in lijn met eerdere bevindingen waarbij effecten van de interventie hoofdzakelijk 

waarneembaar zijn na de eerste nameting. Verder is de trend van het gecorrigeerde aantal type 2 

handelingen over de tijd bij de experimentgroep positiever dan bij de controlegroep. 

Na correctie voor de ontwikkeling bij de controlegroep komt de toename van het aantal type 2 

handelingen over de tijd bij de experimentgroep uit op 34%. Als dit in perspectief wordt geplaatst voor 

het totaal aantal handelingen dat operators verrichten, dan is de stijging van de totale productiviteit van 

de operators circa 1,4% na de interventie. Ook na correctie van de daadwerkelijk beschikbare 

productiecapaciteit lijkt dus gesteld te kunnen worden dat de productiviteit is toegenomen na de 

interventie. 
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Figuur 2.6.2: Aantal type 2 handelingen van experiment- en controlegroep over de tijd (na correctie voor de 

daadwerkelijk beschikbare productiecapaciteit). 

 

 

 

De bovenstaande bevindingen vormen duidelijke indicaties dat de interventie niet alleen heeft geleid tot 

meer flexibele vaardigheden, meer kennisuitwisseling en samenwerking, en een hogere mate van 

verbetervaardigheden en –gedrag. Er is ook een duidelijk verband met een hogere mate van incrementele 

procesinnovatie, en productiviteit. Tevens wordt er een lagere mate van werkstress ervaren na de 

interventie. De onderstaande tabel vat de voornaamste bevindingen van de aanvullende analyses samen. 

Tabel E: Samenhang van voornaamste bevindingen van aanvullende analyses. 

Prestatie-indicator: Toename na interventie: 

Incrementele procesinnovatie + (8%) 

Productiviteit van type 2 handelingen + (27%) 

Productiviteit van type 2 handelingen (na correctie van beschikbare 

productiecapaciteit) 
+ (34%) 

Totale productiviteit + (1,1%) 

Totale productiviteit (na correctie van beschikbare productiecapaciteit) + (1,4%) 

Ervaren stress - (14%) 
Type 2 handelingen: aantal handelingen om de kwaliteit van processen en tools te meten. 

Totale productiviteit: som van 2 centrale handelingen (type 1 en 2 handelingen) van operators uit de experiment- en de 

controlegroep.  
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2.7 Barrières en kritische succesfactoren  
 

Uit de interviews met management en operators komen met betrekking tot dit experiment verschillende 

barrières en kritische succesfactoren naar voren. Bepaalde factoren vormden een belemmering om het 

potentieel van de interventie optimaal aan te wenden binnen de organisatie. Andere factoren fungeerden 

als een randvoorwaarde of versneller voor de interventie of bijbehorende effecten. Verschillende 

barrières en kritische succesfactoren worden hieronder belicht.  

De verschillende factoren liggen soms wel in het verlengde van elkaar. Zo komt bijvoorbeeld uit de 

interviews naar voren dat enerzijds operators niet altijd de benodigde ‘skills’ hebben om afwijkingen van 

de standaard te zien en om ideeën ter verbetering van de standaard uit te werken. Anderzijds werd 

aangegeven dat maar een beperkt aantal operators daarbij betrokken waren, dat er beperkt de ruimte 

was om daarmee aan de slag te gaan, en dat de coaching en sturing daarop niet altijd even intensief was. 

Voorbeeldfunctie om uit de ‘comfortzone’ te treden 

De aanwezigheid van voorbeelden van sociale innovatie werd gezien als een voorname aanleiding om de 

interventie op te starten en vorm te geven. Zo werd groen licht vanuit het management van de fabriek 

gezien als een belangrijke randvoorwaarde om aan de slag te gaan met het experiment. Het management 

was eerder geneigd akkoord te geven om met het initiatief aan de slag te gaan, omdat een enigszins 

vergelijkbaar initiatief elders in de organisatie (binnen hetzelfde bedrijf, maar niet op dezelfde 

productielocatie) al bleek te werken. Dit andere initiatief is reeds uitgevoerd bij een andere organisatie in 

de Verenigde Staten welke in de tussentijd is overgenomen door het bedrijf waar het beleidsexperiment 

is gehouden.  

Verder kwam tijdens de interviews naar voren dat operators vaak wel ideeën hebben ter verbetering. Om 

te bevorderen dat ze ideeën ook daadwerkelijk aandragen hebben ze wel voorbeelden nodig, namelijk 

andere ideeën die al uitgewerkt worden of al uitgewerkt zijn. Als vervolgens besloten wordt dat met een 

bepaald idee niet aan de slag gegaan mag worden, dan is een adequate toelichting voor de betreffende 

operator gewenst. Op die manier snappen ze de motivatie voor die keuze. Tevens weerhoudt ze dat dan 

minder om andere ideeën aan te dragen.  

De juiste vormgeving en borging van sociale innovatie in een bepaald organisatieonderdeel kan uitdagend 

en tijdrovend zijn 

Om verschillende redenen was er overigens relatief weinig kennisdeling met het andere 

organisatieonderdeel waar het enigszins vergelijkbare initiatief al eerder is geïntroduceerd. Ze fungeerden 

hooguit als een klankbord. Zo was het betreffende andere organisatieonderdeel al een stuk verder 

gevorderd met het enigszins vergelijkbare initiatief. Het gevolg was dat kennis over het beginstadium van 

de interventie (wat van toepassing zou kunnen zijn voor dit experiment) al enigszins is verwaterd, 

bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon die daar over ging inmiddels al is vertrokken bij het bedrijf. 

Dit lijkt te impliceren dat er bij het verspreiden van een sociale innovatie binnen een organisatie niet te 

veel tijd dient te zitten. Anderzijds kan ook gesteld worden dat de verspreiding niet te snel dient plaats te 

vinden, omdat dan eerst gekeken kan worden of de betreffende sociale innovatie werkt. Met andere 
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woorden: de timing van de introductie van het experiment (ten opzichte van de introductie van andere, 

vergelijkbare initiatieven) kan gezien worden als een factor die het succes ervan kan beïnvloeden. Zowel 

te veel als te weinig tijd tussen het experiment en eerdere vergelijkbare initiatieven kunnen een negatieve 

invloed hebben. 

Tevens gaf het management aan dat de minder ‘top-down mentaliteit’ die in Nederland heerst ten 

opzichte van de locatie van het andere organisatieonderdeel er eveneens aan bijdroeg dat het enigszins 

vergelijkbare initiatief van het andere organisatieonderdeel niet zomaar overgenomen kon worden. Zo 

gaf het management aan dat de ‘waarom dan’ mentaliteit in Nederland (ten opzichte van het meer direct 

opvolgen van orders) niet altijd adequaat is om verbeteringen door te voeren. Hierbij werd wel de 

voetnoot geplaatst dat het op de langere termijn mogelijk wel positief kan zijn als operators de ‘waarom 

dan’ mentaliteit niet louter toepassen op het verbeterinitiatief, maar vooral op de inhoudelijke kant van 

het operationele proces. De noodzaak om een sociale innovatie aan te passen aan een specifieke context 

(Ansari e.a., 2010) resulteerde er in dat er geen hapklaar plan voorhanden was. Er kwam enige vorm van 

uitproberen bij kijken om erachter te komen wat werkt (en wat niet). Dit werkte ook een langere 

doorlooptijd in de hand. Kortom, het succes van de interventie hangt mede af van de vormgeving ervan 

zodat het aansluit bij de betreffende organisatie. Dit vergt enige mate van testen wat wel en niet werkt. 

In vergelijking met technologische innovatie is sociale innovatie onder andere meer bedrijfsspecifiek, 

meer geïntegreerd in de organisatie en minder tastbaar (Hamel, 2006). Uit de gesprekken kwam ook naar 

voren dat de borging van een sociale innovatie niet altijd zo gemakkelijk was. Er werd weliswaar gekeken 

of er conform de nieuwe methode werd gehandeld. Desondanks gaf het management aan dat het lastig 

is om adequaat te controleren of dat ook werkelijk plaatsvond. Zo gaf het management aan dat de 

nieuwheid ervan (voor de organisatie-entiteit) het lastiger maakt om de interventie goed te borgen. De 

ondervraagde operators gaven aan dat het voor het naleven van de nieuwe manier van werken belangrijk 

is dat operators zich daaraan houden en dat er wordt ingegrepen bij afwijkingen. Zij gaven aan dat er 

incidenteel niet conform de nieuwe standaard wordt gehandeld. Kennelijk dragen de bovengenoemde 

eigenschappen van sociale innovatie eraan bij dat de vormgeving en borging van een sociale innovatie 

lastig kunnen zijn. 

Om de borging te bevorderen is de organisatie bezig om de eerstelijnsmanagers meer te betrekken als 

coach. Zij zitten immers dicht op het proces en zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor operators.  

Ondersteuning en erkenning vanuit het management 

Andere factoren die als belangrijk werden gezien voor het slagen van de interventie waren ondersteuning 

en erkenning vanuit het management. De ondersteuning vanuit het management had mede betrekking 

op de aanwezigheid van een kernteam dat gericht is op verbetering van het gehele proces in de fabriek in 

combinatie met ‘interne champions’. De interne champions zaten ook in het kernteam en droegen zorg 

voor de inhoudelijke kant van een specifiek verbeterinitiatief (zoals dit experiment). Deze combinatie van 

kernteam en interne champions droeg bij aan de voortgang en borging van het experiment en dat 

verbeterinitiatieven meer gesynchroniseerd plaatsvonden binnen de fabriek.  
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De erkenning bestond onder andere uit de benoeming tot ‘team van de maand’ dat bestond uit 

medewerkers die betrokken waren bij de interventie. Dit team bestond hoofdzakelijk uit operators, 

aangevuld met andere mensen uit de organisatie die bij de interventie betrokken waren.  

Betrokkenheid: niet alleen voor de operators, maar ook voldoende mét hen 

Uit de gesprekken kwam eveneens naar voren dat betrokkenheid van operators bij het identificeren en 

aanpakken van problemen en verbeterpunten door hen op prijs werd gesteld. De inzet en bereidwilligheid 

van de operators werd door het management als een belangrijke factor gezien voor het slagen van de 

interventie. De ondervraagde operators gaven wel aan dat zij vonden dat bij een herhaling van de 

interventie meerdere tot alle operators betrokken dienen te worden. De betrokkenheid van operators 

vergroot de eigenaarschap van de verbeterpunten wat de acceptatie ervan ten goede kan komen. Als een 

belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de interventie gaven de operators dan ook 

samenwerking aan alsmede de aanwezigheid van mensen die het voortouw namen. 

Vanuit de zijde van het management werd aangegeven dat – achteraf bekeken – de communicatie met 

de operators beter had gekund. Dit heeft betrekking op communicatie van verwachtingen richting 

operators om zo te voorkomen dat zij terugvallen in de oude situatie. Vanuit de zijde van de operators 

werd aangegeven dat het wel even heeft geduurd voordat de voordelen werden ingezien van de 

interventie en voordat ‘alle gezichten dezelfde kant op stonden’. Voldoende betrokkenheid van operators 

en voldoende afstemming met hen werd dus als een belangrijke factor gezien om het experiment te laten 

slagen.  

Het ontbreken van een uniforme standaard maakt het lastiger om afwijkingen van de standaard te zien 

en om de benodigde vaardigheden te hebben om met verbeteringen aan de slag te gaan 

Een van de grootste barrières was volgens meerdere ondervraagde managers dat operators niet altijd de 

benodigde ‘skills’ hebben om afwijkingen van de standaard te zien en om ideeën ter verbetering van de 

standaard uit te werken. De moeilijkheden om afwijkingen te zien bouwt mede voort op het slechtst 

gedeeltelijk aanwezig zijn van een bestaande uniforme standaardmanier van werken in de praktijk, 

voorafgaande aan de interventie. Zo werd aangegeven dat operators – afhankelijk van de situatie – op 

hun eigen manier invulling gaven aan bepaalde werkzaamheden. Dit had onder meer betrekking op dat 

spullen niet altijd terug gezet werden op een vaste plek waardoor er tijd verloren ging om die spullen te 

vinden. Sommige andere operators werkten wel al meer volgens een bepaalde standaard. De mate waarin 

er conform de uniforme standaardmanier van werken werd gehandeld in de praktijk varieerde niet alleen 

per individuele operator, maar ook per ploeg.  

Het ontbreken of slechtst gedeeltelijk volgen van een reeds bestaande standaard van een sectie als geheel 

lijkt het dus lastiger te maken om een geschikt referentiekader te hebben van wat er verbeterd kan 

worden. Er is dan immers geen universele uitgangspositie. Het ontbreken van een uniforme bestaande 

standaardmanier van werken lijkt het dan lastiger te maken om naar een nieuwe standaard toe te gaan. 

Zoals uit de gesprekken met de operators naar voren kwam lijkt de interventie wel bijgedragen te hebben 

aan het meer handelen conform de standaardmanier van werken. 
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Neiging om terug te vallen naar de oude situatie: let ook op de eerstelijnsmanagers 

Een andere valkuil die werd genoemd betrof het gevaar om terug te vallen naar de oude situatie. Het 

behouden van voldoende aandacht voor verbetering en een mindset voor verbetering bleek een 

aandachtspunt te zijn. Ondanks dat operators ‘niet vies zijn’ om klussen op te pakken was het gevaar dat 

zij terugvielen in de oude situatie. Deze situatie kwam enerzijds voort uit de bovengenoemde langere 

doorlooptijd om de interventie vorm te geven en door te voeren, en op de communicatie richting de 

operators. Anderzijds was het een voortvloeisel van dat eerstelijnsmanagers weinig tot laat betrokken 

werden bij de interventie. De eerstelijnsmanagers waren weliswaar aanwezig bij de brainstormsessies om 

de verbeterpunten te identificeren. Ook zaten zij af en toe ook aan tafel met het kernteam van het bedrijf 

dat verbetermogelijkheden voor de gehele fabriek bespreekt. Desondanks lijkt uit de gesprekken naar 

voren te komen dat eerstelijnsmanagers relatief weinig houvast hadden hoe zij in hun dagelijkse 

werkzaamheden vorm moesten geven aan de interventie. Doordat de procestechnologen ook niet continu 

aanwezig konden zijn op de werkvloer was er niet altijd een coach of aanspreekpunt aanwezig voor de 

operators met betrekking tot de interventie. In die situaties gaven de eerstelijnsmanagers dan ook wel 

een ‘weet ik niet’ als antwoord en konden zij niet echt adequaat sturen op de verbetermogelijkheden.  

Ook het borgen van voldoende tijd dat medewerkers adequaat aan de slag kunnen met de verbeterpunten 

bleek een aandachtspunt. Zo hebben de betreffende operators toestemming nodig van hun 

eerstelijnsmanager om tijd te besteden aan het aanpakken en uitwerken van de verbeterpunten. Het 

voldoende ruimte bieden voor het herkennen en aanpakken van verbetermogelijkheden kwam eveneens 

in de knel door het gevoel dat ‘vooral productie draaien’ het motto was. Aandacht voor het bedenken en 

uitvoeren van verbeterpunten had daarbij niet altijd prioriteit. Het werd eerder als een (extra) taak gezien 

in plaats van dat het echt onderdeel uitmaakte van de dagelijkse werkzaamheden. En als operators 

oplossingen voor bepaalde problemen bedachten en uitvoerden, dan was het vaak het spreekwoordelijke 

‘brandje blussen’ in plaats van het probleem aanpakken bij de wortel. Desondanks verwacht het 

management dat operators verbeterpunten ook echt aanpakken. Hier valt enige frictie te bespeuren 

tussen de wens van het management dat operators aan de slag gaan met verbetermogelijkheden en de 

ruimte die hen daartoe werd geboden in de praktijk.  

De introductie van een specifieke sociale innovatie is een voedingsbodem voor nadere sociale innovaties 

om sub-optimalisatie tegen te gaan 

Een sociale innovatie vergroot de kansen dat er andere sociale innovaties op volgen (Battisti en Iona, 

2009). Zo is de organisatie op het moment van schrijven van dit onderzoeksrapport (begin 2018) bezig om 

stappen om eerstelijnsmanagers meer als coach te laten fungeren om de interventie nader te borgen. 

Voorheen hadden procestechnologen daar het voortouw in. De procestechnologen worden dan de coach 

van de eerstelijnsmanagers. De operators hebben meer intensief contact met eerstelijnsmanagers dan 

met de procestechnologen. De verwachting is dat deze nadere aanpassing de bovengenoemde barrière 

aanpakt teneinde de borging van de interventie en de handelingssnelheid verder te vergroten. Ook is het 

streven dat eerstelijnsmanagers dan een voorbeeld- en aanspreekfunctie gaan krijgen voor de operators 

om te handelen conform de nieuwe manier.  
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De uitkomsten van een specifieke sociale innovatie kunnen variëren per medewerker 

Het management gaf aan dat een aantal operators door de interventie progressie heeft geboekt in de 

mate waarin zij afwijkingen van de standaard zien. Zo werd aangegeven dat de aanwezigheid van een 

aanspreekpunt voor verbetermogelijkheden bevorderlijk was voor de motivatie van operators om ook 

ideeën aan te dragen. De ondervraagde operators gaven verschillende antwoorden in de mate waarin de 

interventie heeft geholpen in het beter zien en aanpakken van afwijkingen en van verbetermogelijkheden. 

Twee van de drie ondervraagde operators gaven aan dat zij persoonlijk daar geen of nog geen substantiële 

veranderingen in hebben ervaren. De andere ondervraagde operator gaf aan dat door de interventie 

afwijkingen van de standaard direct aangepakt kunnen worden. Dit lijkt te impliceren dat de introductie 

van een bepaalde sociale innovatie een verschillende uitwerking kan hebben per medewerker.  

 

 

  



34 
 

3. Vertragers en belemmeringen bij beleidsexperimenten 
 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de effectmeting van het beoogde tweede experiment. Het 

uitvoeren van een effectmeting vereist de aanwezigheid van een experiment. In dit hoofdstuk volgt eerst 

een omschrijving van mogelijke experimenten (initiatieven).9 Bij deze experimenten was er wel de intentie 

om een effectmeting uit te voeren, maar kon dat om verschillende redenen uiteindelijk niet plaatsvinden. 

Na de omschrijving van de experimenten volgen enkele algemene punten die daaruit voortvloeien 

waarom er uiteindelijk geen effectmeting plaatsvond. De onderzoekers van dit rapport waren vooral 

gericht op het uitvoeren van een effectmeting: het eigenhandig initiëren en uitvoeren van een experiment 

valt buiten de context van de effectmeting. Tevens is het om onderzoekstechnische redenen niet 

wenselijk dat onderzoekers zowel een experiment uitvoeren als een effectmeting daaromheen verrichten. 

3.1 Initiatieven experimenten sociale innovatie 
 

Een Fieldlab 

Het consortium behorende bij het betreffende Fieldlab heeft eind 2015 een onderzoeksprogramma 

opgesteld. In het onderzoeksprogramma zijn verschillende projectconcepten omschreven. Het 

projectconcept omtrent cross-sectorale loopbaanpaden sluit in het bijzonder goed aan bij sociale 

innovatie. Bij dit initiatief hebben de (regionale) arbeidsmarkt, werknemers, en werkgevers een 

prominente positie. De exacte inhoud van het experiment diende nog bepaald te worden ten tijde van 

het opstellen van dat onderzoeksprogramma. De beoogde setting voor het experiment betrof een 

hightech bedrijf en/of een ecosysteem in het oosten van het land.  

In het voorjaar van 2016 is er na afloop van de stuurgroep bijeenkomst een projectleider benoemd. De 

projectleider zou vervolgens diverse partijen benoemen om het FieldLab uit te voeren. In de praktijk was 

er tot op zekere hoogte sprake van een zwakke regie. De betreffende projectleider was vooral actief met 

het zoeken van bedrijven waar een mogelijk experiment uitgevoerd kan worden. Na enige tijd was er nog 

geen concreet experiment bekend waarbij een effectmeting uitgevoerd kon worden. De projectleider is 

vervolgens opgevolgd door een andere projectleider. De nieuwe projectleider begon vervolgens met een 

inventarisatie van de stand van zaken en wat er in het verleden heeft plaatsgevonden. Door de opgelopen 

vertraging bij dat initiatief was er uiteindelijk geen mogelijkheid meer om tijdig een effectmeting uit te 

voeren bij dat Fieldlab.10 

  

                                                           
9 Mede uit het oogpunt van vertrouwelijkheid is de omschrijving van de betreffende bedrijven geanonimiseerd.  
10 De onderzoekers hebben meerdere malen contact gehad met beide projectleiders. Tevens is er gesproken met 
andere partijen uit het consortium. Desondanks dergelijke gesprekken kunnen er naast de genoemde redenen ook 
nog andere beweegredenen zijn waarom dat experiment niet tijdig van de grond kwam.  
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Extra experiment bij het bedrijf waar het beleidsexperiment is uitgevoerd 

Het onderzoeksteam heeft ook meerdere gesprekken gehad met diverse afgevaardigden van het bedrijf 

waar de al wel lopende effectmeting is gehouden. Deze afgevaardigden zijn actief in verschillende 

functiegebieden van de organisatie, waaronder R&D, engineering, Human Resources (HR), en de 

ondernemingsraad. Met de verschillende afgevaardigden zijn diverse mogelijke experimenten besproken. 

Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan dat medewerkers een gedeelte van hun werktijd kunnen besteden 

aan het uitwerken van eigen ideeën. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘Google-tijd’. Tevens is er gesproken 

over de mogelijkheid om een experiment uit te voeren op het gebied van duurzame inzetbaarheid. 

Uiteindelijk kwam het extra experiment en daarmee de effectmeting niet van de grond. Een gemene deler 

in de reden daarvoor betreft enige vorm van huiverigheid om met het experiment aan de slag te gaan. 

Weinig tijd, gebrek aan capaciteit, en de integratie van bedrijfsonderdelen en een mogelijke overname 

hebben eraan bijgedragen dat effectmeting van een additioneel experiment sociale innovatie niet 

mogelijk was.  

Kennisdeling door tijdelijke job-rotatie  

Dit experiment is gericht op het bevorderen van kennisuitwisseling en -deling van medewerkers binnen 

en tussen bedrijven in een groot industrieel complex. Dit zou plaatsvinden door medewerkers voor een 

bepaald tijdsbestek elders te stationeren. De focus ligt vooral op bedrijven uit meerdere sectoren die tot 

circa 1000 medewerkers in dienst hebben. Beide bedrijven met betrekking tot de uit te wisselen 

medewerkers dienen ermee akkoord te gaan. Een dergelijke uitwisseling bevordert de arbeidsmobiliteit 

om zo vraag en aanbod van geschikte medewerkers beter op elkaar af te stemmen. 

Een prominente regionale actor die actief is in dat grote industriële complex heeft diverse 

introductiebijeenkomsten georganiseerd. Dit stelde de uitgenodigde bedrijven in de gelegenheid om 

onderling nader de mogelijkheden te verkennen voor een dergelijke job-rotatie. Verschillende bedrijven 

hebben aangegeven de intentie te hebben om mee te werken aan dat initiatief. Bij één van de 

bijeenkomsten is ook aangegeven dat een onderzoeksteam een effectmeting wenst uit te voeren. De 

betrokken partijen reageerden positief om daar medewerking aan te verlenen. Uiteindelijk hebben er 

binnen een bepaald tijdsbestek slechtst enkele mutaties plaatsgevonden van een medewerker tussen 

twee bedrijven. Dit was een te beperkt aantal om een effectmeting uit te kunnen voeren. Recentelijk is 

het aantal mutaties en deelnemende bedrijven sterk toegenomen en wordt een afzonderlijke 

evaluatiestudie uitgevoerd.  

Experiment gericht op het bevorderen van interne kennisdeling 

Een bepaalde gemeente wenst de maritieme bedrijven binnen haar gemeentegrenzen meer voor te 

bereiden op de ‘nieuwe economie’. Vanuit dit kader zijn er verschillende initiatieven bedacht. Ook er is 

een team opgezet om die initiatieven vorm te geven en uit te voeren. Een initiatief waarbij mogelijk een 

effectmeting gehouden kon worden betroffen kortweg sessies waarbij verschillende functionarissen 

binnen een organisatie met elkaar van gedachte wisselen over organisatiestukken met betrekking tot de 

‘next economy’. Deze sessies stonden onder leiding van externe experts. 

In eerste instantie was de onderzoeksleider van het team dat die initiatieven coördineert enthousiast over 

een effectmeting. Dit enthousiasme is over de tijd wat bekoeld, naar verluidt omdat de contactpersoon 

van de betreffende gemeente er enigszins huiverig voor was en bedrijven niet onnodig wil lastig vallen 
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met vragenlijsten. Het onderzoeksteam van de effectmeting heeft de projectleider er toch van kunnen 

overtuigen om de bedrijven te benaderen voor een effectmeting. Het onderzoeksteam heeft vervolgens 

de 12 bedrijven benaderd. Hiervan heeft slechts één bedrijf aangegeven medewerking te willen verlenen 

aan een effectmeting. Binnen dat bedrijf deden twee personen mee aan de betreffende sessies. Een laag 

aantal personen per bedrijf dat deelneemt aan het betreffende experiment vormt in combinatie met 

weinig bedrijven die medewerking willen verlenen aan een effectmeting ongunstige omstandigheden om 

een adequate effectmeting uit te voeren aan de hand van een pre-test posttest experimental design met 

controlegroep. Al met al zorgde een beperkte bereidwilligheid van actoren bij dat experiment en een 

beperkt adequate onderzoek setting ervoor dat er geen effectmeting uitgevoerd kon worden.  

Experiment Lean  

Dit alternatief omvat de introductie van de Lean-methodiek bij een middelgrote private dienstverlener 

welke oplossingen biedt op het gebied van sociale zekerheid voor hoofdzakelijk grotere bedrijven. Lean 

heeft betrekking op het op een systematische manier verwijderen van afval en niet waarde toevoegende 

activiteiten binnen de organisatie (Womack en Jones, 1994). Bij Lean worden de activiteiten in een proces 

in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit heeft betrekking op alle activiteiten die nodig zijn om een bepaald 

product te realiseren. Bij de analyse worden activiteiten in kaart gebracht die als ‘muda’ (Japans voor 

afval) kunnen worden geclassificeerd. Bij ‘afval’ valt te denken aan onnodige voorraden, wachten, 

onnodige handelingen, en defecten (Näslund, 2008). Lean wordt vaak geassocieerd met kostenreductie 

door het vergroten van de efficiëntie, door een afname van de kosten door het verwijderen van 

inefficiënte elementen in het proces, en van niet waarde toevoegende activiteiten (Näslund, 2008; 

Womack en Jones, 1994). De methodiek kan echter ook de doorlooptijd bevorderen (Claycomb, Germain, 

Droge, 1999), wat een relevant concurrentiewapen is in een snel veranderende wereld. Door het bijtijds 

aanwezig zijn van de benodigde input en door alleen die aantallen te produceren om aan de voorspelde 

vraag te voldoen kunnen bedrijven sneller leveren (Näslund, 2008). De betreffende organisatie wenst aan 

de hand van de introductie van Lean de groei van de organisatie bij te benen en beter vorm te geven. 

Het idee was om Lean in eerste instantie bij een bepaalde tak van het bedrijf te introduceren, alvorens 

het in het gehele bedrijf werd geactiveerd. Na enkele pogingen van het onderzoeksteam en van een 

externe adviseur op het gebied van Lean die het bedrijf heeft ingehuurd heeft het management alsnog 

besloten om geen medewerking te verlenen aan een effectmeting. Naar verluidt wenste het management 

de medewerkers niet onnodig te belasten met vragenlijsten, aangezien zij het al druk genoeg hadden om 

hun werkzaamheden uit te voeren.  

Experiment nieuwe manier van managen 

Dit mogelijke experiment heeft betrekking op een nieuwe manier van managen: de introductie van een 

nieuwe vorm van beloning. De betreffende organisatie – een advies- en ingenieursbureau - zoekt naar 

nieuwe mogelijkheden om projecten meer te waarderen op basis van prestaties dan op basis van het 

aantal declareerbare uren. Dit vraagt ook om een omslag van de beloning van medewerkers. De focus op 

het aantal declareerbare uren heeft eveneens (een negatieve) invloed op de aandacht voor 

innovatieactiviteiten. Uit de eerste, verkennende gesprekken met het bedrijf kwam naar voren dat 

medewerkers wel ideeën hebben (bijvoorbeeld op IT-gebied), maar dat de focus op bestaande projecten 

beperkte ruimte biedt om die ideeën om te zetten in nieuwe oplossingen. Bij de interventie wordt bij een 

afdeling of project het accent minder gelegd op direct te declareren uren, maar meer op 

prestatiebeloning: de waarde van de activiteiten van een project. Voortbouwend op de balanced 
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scorecard valt te denken aan het introduceren van nieuwe KPI’s op het gebied van innovatie gebonden 

doelstellingen. Het introduceren van een doelstelling om een x aantal nieuwe oplossingen per jaar te 

introduceren, inclusief het ter beschikking stellen van de benodigde middelen (waaronder niet direct te 

declareerbare uren), en het belonen van het behalen van die doelstelling is daar een beoogde interventie 

voor. Ten tijde van de doorlooptijd van dit project was het experiment nog niet in een dusdanig stadium 

dat het experiment is gestart en dat er een effectmeting uitgevoerd kon worden. 

Experiment innovatief leiderschap 

Voor dit beoogde experiment op het gebied van innovatief leiderschap neemt een vestigingsmanager van 

een vervoersbedrijf deel aan een training om een meer inspirerende leiderschapsstijl te gaan hanteren. 

Het streven hierbij is om medewerkers van de betreffende vestiging meer intrinsiek te motiveren. 

Medewerkers van een andere vestiging dienen dan als controlegroep. Het effect ervan wordt gemeten op 

verschillende indicatoren, waaronder bij medewerkers en klanten. Onderzoekstechnisch gezien had dit 

mogelijke experiment potentieel voor een effectmeting. De timing van het experiment liep echter niet 

synchroon met de mogelijkheden om een effectmeting uit te voeren binnen de context van dit onderzoek. 

Hiervoor zat het experiment nog wat te veel in de opstartfase.  

Experiment gericht op het bevorderen van externe samenwerking 

Bij een testfaciliteit slaan diverse bedrijven, kennisinstellingen, en overheidsinstanties de handen ineen. 

Dit initiatief is gericht op het bevorderen van samenwerking tussen die partijen om nieuwe concepten te 

ontwikkelen of om dit proces te versnellen. Dergelijke conceptontwikkeling is gecentreerd rondom vier 

thema’s. Een overheidsinstantie die prominent aanwezig is bij dit initiatief heeft reeds 17 bedrijven 

geselecteerd om deel te nemen.  

Die overheidsinstantie heeft het onderzoeksteam ook toestemming gegeven om een effectmeting uit te 

voeren. Zij hadden echter in eerste instantie wel andere prioriteiten. Tevens is het aantal bedrijven dat 

ook daadwerkelijk aan de slag is gegaan op de testfaciliteit wat aan de beperkte kant in het tijdsbestek 

waarin het mogelijk was om een effectmeting te verrichten. De combinatie van deze factoren droeg eraan 

bij dat er in het kader van dit onderzoek niet tijdig een effectmeting kon plaatsvinden.  

Mogelijk experiment bij een hightech bedrijf en via een branchevereniging 

Het onderzoeksteam heeft tevens een presentatie gehouden voor een technologiecommissie van VNO-

NCW. Deze presentatie maakte het mogelijk om voorlopige bevindingen van het eerste experiment (welke 

beschreven is in een ander hoofdstuk in dit rapport) te verspreiden onder een groter publiek. De 

presentatie van de voorlopige bevindingen diende eveneens om te inventariseren of de aanwezige 

managers bij die commissie interesse hadden om een vergelijkbaar experiment uit te voeren bij hun 

bedrijf. Tevens kon aan de hand van deze presentatie achterhaald worden of de bedrijven al bezig zijn – 

of al de intentie daartoe hebben – om met vergelijkbare initiatieven van start te gaan. Dit traject heeft 

ertoe geleid dat dat het onderzoeksteam heeft gesproken met twee organisaties. Dit betreft een relatief 

bekend hightech bedrijf en een bepaalde branchevereniging. 

Afgevaardigden van het hightech bedrijf gaven aan al actief te zijn met verschillende innovatieve manieren 

van organiseren, managen, werken en samenwerken. Bij nadere gesprekken met het bedrijf kwam naar 

voren dat er ongeveer in het voorjaar van 2018 naar verwachting een nieuwe manier van werken wordt 
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geïntroduceerd bij een bepaald bedrijfsonderdeel. Dit valt echter buiten het tijdsbestek van dit onderzoek 

om een effectmeting uit te voeren. 

De branchevereniging bestaande uit R&D-managers in de chemie gaf aan wel open te staan voor een 

nadere gedachtewisseling over een experiment sociale innovatie. Zij heeft tevens een agenda opgesteld 

om met sociale innovatie aan de slag te gaan. De ontwikkelingen waren ten tijde van de gelegenheid voor 

een effectmeting nog niet dusdanig dat er een concreet experiment sociale innovatie op de korte termijn 

van start zou gaan.  

 

3.2 Lessons learned 
 

Op basis van de bovengenoemde initiatieven waarbij er uiteindelijk geen effectmeting uitgevoerd kon 

worden kunnen verschillende factoren worden gedestilleerd die verklaren waarom er uiteindelijk geen 

effectmeting uitgevoerd kon worden. Deze worden hieronder nader toegelicht. 

Verschillende initiatieven zitten in een opstartfase: het is nog te vroeg voor het uitvoeren van een 

effectmeting 

Er lopen al van tal van initiatieven op het gebied van sociale innovatie (het volgende hoofdstuk gaat daar 

nader op in). Uit de bovenstaande initiatieven komt naar voren dat verschillende organisaties wel 

interesse of de intentie hebben om met sociale innovatie te experimenteren. Echter, in meerdere gevallen 

was de timing van het mogelijke experiment niet geschikt om een effectmeting uit te voeren binnen de 

context van dit onderzoek. Zo waren er bij verschillende initiatieven al gedachtegangen over een 

experiment of was er al enige infrastructuur voor opgebouwd. Dergelijke factoren kunnen als 

voorwaarden gezien worden voor een experiment sociale innovatie, maar vormen nog geen garantie dat 

een experiment sociale innovatie binnen een bepaald tijdsbestek wordt opgestart.  

Bedrijven zijn enigszins behoudend om experimenten sociale innovatie uit te voeren en/of om een externe 

partij een effectmeting uit te laten voeren 

Bij verschillende initiatieven viel enige mate van huiverigheid te bespeuren om ook daadwerkelijk op de 

korte termijn aan de slag te gaan met experimenten sociale innovatie en/of om een externe partij een 

effectmeting uit te laten voeren. Er was geregeld wel interesse of de intentie daarvoor, maar de focus op 

het volbrengen van bestaande, dagelijkse werkzaamheden droeg er frequent aan bij dat er een 

behoudende opvatting was over experimenten sociale innovatie. In incidentele gevallen was er tevens 

niet altijd direct de behoefte om een externe partij een effectmeting uit te laten voeren. In sommige 

gevallen was er daarbij een behoudende opvatting om überhaupt een effectmeting uit te voeren. In 

enkele andere gevallen verrichte de betreffende partij zelf al metingen.  

De aanwezigheid van een gevoel van noodzaak voor dergelijke vernieuwingen is een eerste stap in proces 

om een organisatie te vernieuwen (Kotter, 1996). Als deze eerste stap in het vernieuwingsproces 

ontbreekt, dan is het vrij aannemelijk om te stellen dat een experiment sociale innovatie niet of lastiger 

uit de startblokken komt. Het ontbreken van een dergelijke noodzaak staat in contrast met academische 

literatuur en diverse voorbeelden uit de praktijk waarin het belang van sociale innovatie wordt benadrukt. 
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Beleidsexperimenten met een effectmeting zijn niet altijd mogelijk en/of gewenst 

Bij enkele initiatieven kwam het experiment wel van de grond, maar kon er alsnog geen effectmeting 

uitgevoerd worden. In diverse gevallen heeft dat te maken met dat het experiment dusdanige 

eigenschappen had dat er geen adequate effectmeting uitgevoerd kon worden. Hierbij valt te denken aan 

een (te) beperkt aantal observaties. In sommige andere gevallen hadden stakeholders bij dat initiatief 

weinig behoefte aan een effectmeting door het onderzoeksteam.  

De aanwezigheid van meerdere stakeholders is van belang, maar kan vertragend of belemmerend werken 

voor een beleidsexperiment sociale innovatie 

Bij meerdere van de bovenstaande initiatieven was er wel een coalitie aanwezigheid bestaande uit 

verschillende interne en-/of externe actoren. Het vormen van een krachtige coalitie maakt onderdeel uit 

van het proces om een organisatie te vernieuwen (Kotter, 1996). De impressie van het onderzoeksteam 

is dat de aanwezigheid van meerdere stakeholders of krachtige stakeholders (bijvoorbeeld: een financier) 

de introductie van een experiment sociale innovatie en/of een bijbehorende effectmeting kunnen 

vertragen of belemmeren. Hier staat wel tegenover dat de aanwezigheid van meerdere stakeholders het 

draagvlak voor een experiment sociale innovatie kan bevorderen. Zo hebben verschillende organisaties 

hun beoogde experiment sociale innovatie voorgelegd aan de ondernemingsraad.  

Het belang van een interne champion 

Bij enkele van de bovengenoemde initiatieven was er ook een ‘champion’ aanwezig om het experiment 

sociale innovatie te initiëren of zelfs van start te laten gaan. Bij het andere experiment is gebleken dat een 

dergelijke champion van aanzienlijke waarde is om obstakels voor het uitvoeren van een dergelijk 

experiment en effectmeting aan te pakken. Verder was er ook support vanuit andere managementlagen 

in de organisatie. In de academische literatuur (zie o.a. Birkinshaw e.a., 2008; Vaccaro, 2010) worden 

dergelijke champions ook wel ‘change agents’ genoemd. Voorbeelden van dergelijke change agents zijn 

een manager van een bedrijf (waaronder een proces-verbetermanager) of een externe consultant. 
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4. Beleidsimplicaties: bevorderen van een community of practice 
 

In dit hoofdstuk worden eerst ingegaan op het begrip community of practice. Vervolgens worden diverse 

initiatieven genoemd van communities of practice omtrent sociale innovatie die aanwezig zijn in 

Nederland. Het hoofdstuk sluit af met diverse conclusies en aanbevelingen. 

4.1 Communities of practice sociale innovatie 
 

In een diagnose (Den Hertog e.a., 2016) zijn diverse beleidsinstrumenten genoemd die ook bij niet-

technologische innovatie van toepassing kunnen zijn. Dit betreffen het bevorderen van bewustwording 

programma’s, vouchers, kennisdragers (personen met een bepaald kennisgebied die tijdelijk bij een 

andere organisatie gestationeerd zijn), acceleratoren (waaronder het begeleiden en coachen van 

organisaties door andere organisaties die verder zijn met sociale innovatie), en van een community of 

practice (soort praktijkgericht leren waarbij organisaties leren van ervaringen van andere organisaties). 

De eerder in dit rapport genoemde bevindingen en ervaringen worden gedeeld vanuit een netwerk van 

geïnteresseerde partijen. Het delen van de bijbehorende kennis en ervaringen met hen biedt de 

betreffende partijen eveneens de mogelijkheid om onderling interesses en ervaringen op dat gebied uit 

te wisselen en aan te wakkeren. Tevens dient het als een opstap om dergelijke experimenten ook toe te 

passen bij hun eigen organisatie. Deze methodiek bouwt voort op het beleidsinstrument van een 

community of practice. De community of practice valt onder de groep van de zachte, meer vrijwillige 

beleidsinstrumenten. Dergelijke instrumenten dragen bij aan een grotere houdbaarheid en meer 

draagvlak van interventies (Paraskevopoulou, 2012). Zo was het management van de organisatie waar het 

beleidsexperiment is gehouden door middel haar netwerk en kennis van het enigszins vergelijkbare 

initiatief ook eerder geneigd om met het beleidsexperiment aan de slag te gaan. 

Beleidsinstrumentarium kan ingedeeld worden in drie groepen: wetgevende instrumenten (bijv. 

intellectuele eigendomsrechten), economische en financiële instrumenten (bijv. vouchers), en zachte 

instrumenten (bijv. gedragscodes en vrijwillige standaardisatie en overeenkomsten). Deze drie 

categorieën worden ook wel populistisch aangeduid als achtereenvolgens de ‘stok’, de ‘wortel’, en 

‘preken’ van publieke beleidsinstrument (Borras en Edquist, 2013). Vooral de vrijwillige aard van deze 

meer zachte instrumenten draagt bij aan een grotere houdbaarheid en meer draagvlak van interventies, 

bijvoorbeeld doordat ze geleidelijk aan geïmplementeerd worden in een organisatie (Paraskevopoulou, 

2012). Het bevorderen van een ‘community of practice’ op het gebied van experimenten sociale innovatie 

behoort tot de meer zachte instrumenten. Zo kan het bevorderen van een dergelijke community de 

gedeelde ervaren noodzaak bevorderen om te experimenteren met sociale innovatie. Tevens kan het 

onder andere het commitment bevorderen bij diverse stakeholders van een bepaald experiment sociale 

innovatie. De adoptie en diffusie van sociale innovatie binnen een populatie vraagt wel om adequate 

wisselwerking tussen een organisatie en actoren in haar omgeving (Volberda e.a., 2014). Het bevorderen 

van een community of practice kan gezien worden als een relevant middel om die wisselwerking aan te 

wakkeren en te bevorderen.  
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Buiten de Nederlandse landsgrenzen zijn er verschillende initiatieven gericht op het bevorderen van een 

community of practice omtrent sociale innovatie. Zo heeft Finland verschillende sociale innovatie 

programma’s (TYKE 1996, TYKES 2004-2010, en TEKES 2012-2018) met als doel om “bedrijfsoperaties van 

bedrijven te vernieuwen door het ontwikkelen van nieuwe manieren van managen en werken, en door 

het actief benutten van de vaardigheden en competenties van hun personeel. De visie is dat Finland de 

beste werkplekken van Europa heeft in 2020” (Csaba e.a., 2013: 9). Het ontwikkelen van een lerend 

netwerk is één van de meest gevestigde onderdelen van het TYKES programma (Csaba e.a., 2013). Zo 

worden in de Scandinavische landen in vergelijking met het algemene beeld in Europa meer manieren om 

het werk te organiseren toegepast die georiënteerd zijn op leren (Alasoini, 2009). Hierbij valt te denken 

aan ‘levenslang leren’. In het kader van die programma’s worden organisaties ondersteund bij projecten 

op het gebied van (Csaba e.a., 2013); 

- Het implementeren van nieuwe manieren en processen van werken, bij het ontwikkelen van 

managementmethodes, de diffusie van nieuwe HRM tools en andere sociale innovatie projecten; 

- Het ontwikkelen van nieuwe methodes om het werk op nieuwe manieren te organiseren 

(waaronder zelfsturende teams), het verkennen en benutten van het potentieel van nieuwe 

technologieën, en het bevorderen van samenwerking van in het bijzonder MKB-bedrijven met 

klanten en leveranciers; 

- Het ontwikkelen van een lerend netwerk om het collectieve leren te bevorderen tussen 

universiteiten, bedrijven, en adviesbureaus als verbindend mechanisme tussen de academische 

wereld en bedrijfsleven.  

In Nederland zijn er al verschillende initiatieven en communities of practice omtrent sociale innovatie. De 

fase van volwassenheid daarvan alsmede de omvang, intensiteit en doelgroep varieert echter wel 

enigszins per initiatief en community of practice. Hieronder vermelden we de namen van diverse 

initiatieven van communities of practice waarin gewerkt wordt aan adoptie van best-practices en next-

practices van sociale innovatie in een netwerk van organisaties;  

 Taakgroep sociale innovatie binnen Brainport Development; 

 BOOST-netwerk van hightech en maakbedrijven in Gelderland en Overijssel; 

 Sociale innovatie werkgroep Logistiek; 

 Sociale innovatie diverse brancheverenigingen (waaronder chemie); 

 Fieldlab sociale innovatie; 

 Kennisbank sociale innovatie; 

 Koninklijke Industrieele Groote Club; 

 Eunergy Platform; 

 Railforum; 

 Sociale Innovatie CNV; 

 Sociale Innovatie Gemeente Rotterdam; 

 Sociale Innovatie Tenzing; 

 Versnellers Achmea; 

 OCE Innovatieve Medezeggenschap; 
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 Sociale innovatie Port of Rotterdam Authority, Deltalinqs en CNV (initiatief sociale innovatie); 

 Leergang sociale innovatie in de Rotterdamse haven; 

 AIVP; Sociale Innovatie Ports & Cities; 

 Rotterdam Werkt. 

De verkregen inzichten – effecten, barrières en kritische succesfactoren – van het uitgevoerde 

beleidsinstrument vormen op hun beurt weer een voedingsbodem of katalysator voor andere organisaties 

om aan de slag te gaan met sociale innovatie. In het kader van dit beleidsexperiment heeft het 

onderzoeksteam diverse initiatieven ondernomen om een community of practice te bevorderen en 

daarmee de adoptie van sociale innovatie te versnellen. Zo hebben leden van het onderzoeksteam 

inzichten over sociale innovatie en bevindingen van dit beleidsexperiment gedeeld in de meeste van deze 

bovenstaande initiatieven en communities of practice. Dergelijke inzichten over sociale innovatie zijn en 

worden ook gedeeld via andere wegen om de community of practice te bevorderen. Hierbij valt te denken 

aan het geven van presentaties voor verschillende instanties, waaronder de technologiecommissie van 

VNO-NCW, Topsector Logistiek, FME, NEVAT, en Smart Port. Ook komen de bevindingen daarvan aan bod 

in een nieuw boek over sociale innovatie. Dit boek wordt op een luchtige manier geschreven en heeft 

medewerkers en managers als voornaamste doelgroep. Indien mogelijk wordt het belang van 

experimenten sociale innovatie en de bevindingen van dit beleidsexperiment de komende tijd ook onder 

de aandacht gebracht via verschillende managementgeoriënteerde vakbladen en algemene media. 

Tevens wordt gewerkt aan een online diagnosetool om bedrijven te helpen met self-tests sociale 

innovatie.  

4.2 Conclusies en aanbevelingen: mogelijke acties om (beleids)experimenten sociale 

innovatie te bevorderen 
 

Dit rapport biedt nieuwe inzichten in de effecten van een specifieke sociale innovatie bij een Nederlandse 

productielocatie. Zo komt naar voren dat de interventie – Model Cell genaamd bij het betreffende bedrijf 

– onder andere leidt tot meer flexibele vaardigheden van operators en tot meer kennisuitwisseling binnen 

hun ploeg. Tevens gaat het gepaard met een productiviteitsstijging en met hogere innovatieprestaties in 

termen van incrementele procesinnovatie. Het innovatie- en concurrentievermogen zijn cruciale 

ingrediënten voor het succes van organisaties en de bevindingen uit het beleidsexperiment onderstrepen 

de rol van sociale innovatie daarin. 

Verder zijn er verschillende barrières en kritische succesfactoren belicht omtrent dat experiment, 

waaronder ondersteuning vanuit het management. In dit onderzoeksrapport komen eveneens diverse 

factoren aan bod die het uitvoeren van een beleidsexperiment sociale innovatie vertragen of 

belemmeren. Hierbij valt te denken aan dat initiatieven nog in een te vroeg stadium zitten om een 

effectmeting uit te voeren of dat eigenschappen van een bepaald initiatief het onderzoekstechnisch zo 

goed als ondoenlijk maken om een adequate effectmeting uit te voeren. 

Al met al kunnen er voortbouwend op de inzichten uit dit rapport verschillende mogelijke acties 

gedestilleerd worden om experimenten sociale innovatie te bevorderen; 
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 Bevorder de bewustwording van managers over de effecten van sociale innovatie; 

 Bevorder het gevoel van noodzaak om te experimenteren met sociale innovatie; 

 Zorg bij de topsectoren voor voldoende aandacht voor technologische innovatie én sociale 

innovatie; 

 Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor sociale innovatie; 

 Zorg tijdig voor commitment van cruciale stakeholders met een goede balans tussen 

samenstelling, draagvlak, en snelheid van de totstandkoming van een experiment sociale 

innovatie; 

 Zorg voor een interne champion van het experiment sociale innovatie. 

Om een effectmeting in het kader van een beleidsexperiment sociale innovatie te bevorderen kunnen 

naast de bovengenoemde mogelijke acties ook de volgende acties behulpzaam zijn; 

 Promoot een loket waar organisaties zich kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 

hebben om te experimenteren met sociale innovatie; 

 Focus bij de promotie van een dergelijke locatie niet alleen op economische en financiële 

instrumenten, maar ook op zachte instrumenten en kennisdeling over experimenten sociale 

innovatie; 

 Zorg voor duidelijke criteria die bij de aanmelding horen om tijdig de geschikte experimenten 

sociale innovatie te selecteren. Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria (bijvoorbeeld het 

aantal mensen of afdelingen dat betrokken wordt bij het experiment), het tijdsbestek waarin het 

experiment plaats gaat vinden, en daadwerkelijke commitment om met een beleidsexperiment 

sociale innovatie inclusief effectmeting aan de slag te gaan (bijvoorbeeld door het vragen van een 

letter of commitment vanuit het management van het bedrijf). 

 

Diverse acties zijn gericht op het bevorderen van een context om (beleids)experimenten sociale innovatie 

mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het tegengaan van bepaalde barrières. Uiteindelijk is het streven 

van bovenstaande acties dat organisaties meer de vruchten kunnen plukken van de waarde van sociale 

innovatie, net als onder andere de organisatie waar het experiment is uitgevoerd. 

Het onderstaande figuur visualiseert diverse stakeholders op het gebied van sociale innovatie. Het 

initiatief om bovengenoemde mogelijke acties te realiseren kan al naar gelang het actiepunt liggen bij 

verschillende partijen. De betrokkenheid van verschillende partijen kan ook variëren over de tijd. In de 

onderstaande tabel staan per actie mogelijke partijen die betrokken kunnen worden om de acties te 

realiseren. Zo kunnen de sociale partners en kennisinstellingen een rol spelen om de bewustwording te 

bevorderen van managers over de effecten van sociale innovatie. Voor de topsectorenteams ligt een rol 

weggelegd om voor voldoende aandacht te zorgen voor sociale innovatie naast technologische innovatie 

bij de topsectoren. De overheid en werkgeversverenigingen kunnen een initiërende rol hebben om tools, 

audits en ondersteuning voor sociale innovatie te stimuleren. De fieldlabs (bijvoorbeeld in de Smart 

Industry) kunnen een coördinerende rol spelen om het loket te promoten waar organisaties zich kunnen 

melden als ze interesse en/of de intentie hebben om te experimenteren met sociale innovatie. We 

benadrukken dat het niet per definitie een nieuw loket hoeft te zijn. Integratie in de bestaande of 

opkomende infrastructuur van andere initiatieven (zoals het Fieldlab) is ook mogelijk. Bij diverse acties 
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ligt het initiatief vooral bij de organisaties waarbij een experiment sociale innovaties plaats vindt, 

waaronder bij het aanstellen van een interne champion.  

Figuur 4.2.1: Illustratie van diverse stakeholders sociale innovatie. 
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Tabel F: Mogelijke acties en bijbehorende actoren. 

Mogelijke actie: Beweegreden: Initiatief voor actie ligt 
bij: 

Bevorder de bewustwording van managers over 
de effecten van sociale innovatie 

Interesse bevorderen in 
sociale innovatie en in 
deelname experimenten 
sociale innovatie  

Sociale partners,  
kennisinstellingen en 
kennisorganisaties 
(zoals adviseurs) 

Bevorder het gevoel van noodzaak om te 
experimenteren met sociale innovatie 

Aanwakkeren van 
bedrijven om te 
experimenteren met 
sociale innovatie 

Sociale partners,  
kennisinstellingen en 
kennisorganisaties 
(zoals adviseurs), 
overheid 

Zorg bij de topsectoren voor voldoende 
aandacht voor technologische innovatie én 
sociale innovatie 

Nadere borging van 
initiatieven sociale 
innovatie in topsectoren 

Topsectorteams 

Stimuleer tools, audits en ondersteuning voor 
sociale innovatie 

Assessment om mate 
van sociale innovatie te 
inventariseren en te 
borgen 

Overheid en 
werkgeversverenigingen 

Zorg tijdig voor commitment van cruciale 
stakeholders met een goede balans tussen 
samenstelling, draagvlak, en snelheid van de 
totstandkoming van een experiment sociale 
innovatie 

Het bevorderen dat 
experimenten sociale 
innovatie tijdig en 
daadwerkelijk tot stand 
komen 

Organisaties waarbij 
experimenten sociale 
innovatie plaatsvinden 

Zorg voor een interne champion van het 
experiment sociale innovatie 

Het bevorderen van de 
voortgang van het 
experiment bij de 
betreffende organisatie 

Organisaties waarbij 
experimenten sociale 
innovatie plaatsvinden 

Promoot een loket waar organisaties zich 
kunnen melden als ze interesse en/of de intentie 
hebben om te experimenteren met sociale 
innovatie 

Het bevorderen van het 
overzicht van mogelijke 
beleidsexperimenten en 
betere matching tussen 
betrokken partijen bij 
effectmeting 

Fieldlabs 

Focus bij de promotie van een dergelijke locatie 
niet alleen op economische en financiële 
instrumenten, maar ook op zachte instrumenten 
en kennisdeling over experimenten sociale 
innovatie 

Het bevorderen van een 
community of practice 
omtrent 
(beleids)experimenten 
sociale innovatie 

Fieldlabs, sociale 
partners 

Zorg voor duidelijke criteria die bij de 
aanmelding horen om tijdig de geschikte 
experimenten sociale innovatie te selecteren. 
Hierbij valt te denken aan onderzoek criteria 
(bijvoorbeeld het aantal mensen of afdelingen 
dat betrokken wordt bij het experiment), het 
tijdsbestek waarin het experiment plaats gaat 
vinden, en daadwerkelijke commitment hebben 

Het bevorderen van een 
betere en snellere 
selectie van initiatieven 
die een 
beleidsexperiment 
kunnen worden en 
waarbij een 
effectmeting mogelijk is 

Overheid  
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om met een beleidsexperiment sociale innovatie 
inclusief effectmeting aan de slag te gaan 
(bijvoorbeeld door het vragen van een letter of 
commitment vanuit het management van het 
bedrijf) 

 

Diffusie van best-practices en next-practices sociale innovatie kan het innovatievermogen van 

Nederlandse bedrijven en daarmee het concurrentievermogen van de Nederlandse economie aanzienlijk 

verhogen. In Nederland is veel aandacht voor technologische innovatie en het achterblijven van 

investeringen in R&D en ICT. Er zijn reeds vele pleidooien geweest om de investeringen in R&D als 

percentage van BBP te verhogen naar 2,5%. Wij erkennen het belang van investeringen in R&D en ICT. 

Niettemin laten vele studies zien dat het rendement van deze investeringen in R&D en ICT relatief laag is 

doordat de noodzakelijke complementaire vernieuwingen van de arbeidsorganisatie, leiderschapsstijl, 

menselijke vaardigheden en samenwerking met externe partners achterblijft (Roberts, 2004; Bloom, 

Sadun en Van Reenen, 2010, Bloom en Van Reenen, 2007). Een snellere adoptie van deze sociale innovatie 

practices (bijvoorbeeld zelfsturing, agile, scrum, transformationeel leiderschap, open-innovatie) kan het 

onbenut innovatiepotentieel van veel Nederlandse bedrijven verhogen. Communities of practice waar 

bedrijven in hechte netwerken van elkaar leren, online diagnosetools en een faciliterende overheid zijn 

de geijkte instrumenten om dit te realiseren. Finland en Zweden zijn in deze gidslanden waarop reeds 

volop gewerkt is met dit zachte innovatiebeleid. Ons uitgevoerde experiment heeft laten zien dat sociale 

innovatie zowel bijdraagt aan de harde en zachte prestatie-effecten van innovatie. Het is nu een taak van 

overheid en beleid om dergelijke experimenten en diverse communities of practices verder op te schalen.  
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Appendix 
 

Appendix 1: Diverse nadere informatie. 
 

Nadere informatie over de onderzoeksaanpak gericht op het borgen van de validiteit: 

In lijn met de suggesties van Campbell en Stanley (1963) wordt de interventie uitgevoerd door mensen 

van het bedrijf zelf en met zo weinig mogelijk betrokkenheid van de onderzoekers. Dit zou de operators 

bijvoorbeeld het gevoel kunnen geven dat zij een ‘proefkonijn’ zijn en/of dat ze speciale aandacht zouden 

ontvangen. Dit zou hun scores beïnvloeden en daarmee de representativiteit van de betreffende 

medewerkers doen afnemen. Dit gaat ten koste van de externe validiteit: de mate waarin bevindingen 

gegeneraliseerd kunnen worden naar andere settings (Campbell en Stanley, 1963).  

Deelname aan de vragenlijst was vrijwillig. Als startpunt voor de vormgeving van de vragenlijst werd 

gebruik gemaakt van een standaard-template van het betreffende bedrijf. Daarnaast is de vragenlijst 

inhoudelijk getest door enkele operators. Dit heeft geleid tot diverse verfijningen in de formulering van 

vragen. De informatievoorziening omtrent het organiseren van sessies waarbij de vragenlijst werd 

ingevuld was zoveel als mogelijk in lijn met de gebruikelijke manier als operators vragenlijsten voorgelegd 

krijgen. Er waren dan ook geen redenen om aan te nemen dat operators het invullen van deze vragenlijst 

als iets ongewoons zagen (cf. Schweiger en DeNisi, 1991). 

Eveneens werd vertrouwelijkheid van de antwoorden beklemtoond. Conform eerdere veldexperimenten 

(e.g., Martin e.a., 2013) was wel een van de onderzoekers aanwezig bij het invullen van de vragenlijsten. 

Dit is eveneens om de vertrouwelijkheid van de antwoorden te garanderen.  

Nadere informatie over de selectie van operators en bijbehorende implicatie: 

Bij de vijf ploegen behorende bij de experimentgroep waren vlak voor aanvang van het experiment in 

totaal 31 operators actief. Bij de ploegen met betrekking tot de controlegroep ging het in totaal om 37 

operators. Deze aantallen omvatten operators die hun gehele werkweek actief zijn in de betreffende 

sectie en het omvat operators die deels actief zijn in de betreffende sectie, bijvoorbeeld vakantiekrachten 

en mensen die tot op enige hoogte flexibel inzetbaar zijn. Deels actief in de betreffende sectie kan variëren 

van eens in de zoveel tijd werkzaam zijn in de betreffende sectie tot meerdere malen per week. Het 

andere deel van de werktijd zijn zij dan actief in andere secties. De focus ligt op operators die minimaal 

geregeld (meerdere malen per week) actief zijn in de betreffende sectie, mede doordat het experiment 

gericht is op operators als de personen die de meeste praktijkervaring hebben ten aanzien van 

verbeterpunten. 

We benadrukken overigens wel dat het relatief beperkte aantal observaties implicaties heeft voor de 

verklaringskracht van een test als geheel. Hoogstwaarschijnlijk is vanwege het beperkte aantal observaties 

de verklaringskracht van de gehanteerde modellen aan de beperkte kant: dit maakte het adequaat 

uitvoeren van bepaalde analyses alsmede de interpretatie van bevindingen wel wat lastiger. 

Voortbouwend op diverse eerdere onderzoeken (o.a. Zott en Amit, 2007), inclusief studies met 
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veldexperimenten die een relatief kleine steekproefomvang hebben (o.a. Barling e.a., 1996), hanteren we 

een significantieniveau van 0,10 als grenswaarde. Het relatief beperkte aantal observaties droeg er ook 

aan bij dat verschillende variabelen wel richting een significant niveau gingen, maar de grenswaarde niet 

passeerden. 

Testen voor representativiteit en vergelijkbaarheid experiment- en controlegroep: 

We voeren verschillende testen uit om te kijken in hoeverre de operators die alle vier de sessies een 

vragenlijst hebben ingevuld verschillen met operators die dat niet hebben gedaan. Op deze manier kan 

een beeld gevormd worden in hoeverre die eerstgenoemde groep vergelijkbaar is met operators die niet 

alle vier de keren de vragenlijst hebben ingevuld. Overeenkomstige scores tussen deze twee groepen op 

bepaalde eigenschappen vormen duidelijke indicaties dat de scores van operators welke alle vier de 

sessies de vragenlijst hebben ingevuld ook die andere groep van operators vertegenwoordigen 

(representeren).  

Operators die alle vier de malen de vragenlijst hebben ingevuld hebben geen significant verschillende 

scores met degene die voortijdig zijn afgehaakt (operators die wel hebben deelgenomen aan de 

nulmeting, maar niet aan alle nametingen) op verschillende achtergrondkenmerken (cf. Schweiger en 

DeNisi, 1991): soort aanstelling (Pearson 2-grootheid = 5,53, p > 0,10), gedeelte van de werktijd die ze 

actief zijn in de betreffende sectie (Pearson 2-grootheid = 1,01, p > 0,10), opleidingsniveau (Pearson 2-

grootheid = 3,34, p > 0,10), leeftijd (t 42 = -1,37, p > 0,10), omvang van werkweek (t 42 = 0,54, p > 0,10), 

aantal jaren werkzaam bij organisatie (t 45 = -0,93, p > 0,10), en aantal jaren werkzaam bij betreffende 

sectie (t 45 = -0,10, p > 0,10). Al met al kan gesteld worden dat de observaties representatief zijn op tal van 

dimensies voor de populatie van operators in het betreffende werkgebied. 

Tussen operators van beide secties die geen enkele keer of minimaal 1 keer de vragenlijst hebben ingevuld 

is geen significant verschil (t66 = 0,84, p > 0,10) gevonden in leeftijd. Tussen deze twee groepen is wel een 

significant verschil (t66 = -3,41, p < 0,01) gevonden op basis van de omvang van de werkweek. Operators 

die minimaal 1 keer de vragenlijst hebben ingevuld hebben een werkweek van gemiddeld 31 uur. 

Operators die geen enkele keer de vragenlijst hebben ingevuld werken gemiddeld 26 uur in de week. Dit 

verschil bouwt naar alle waarschijnlijkheid voort op de selectie van operators die wel in aanmerking 

kwamen om deel te nemen aan de verschillende metingen. Deze verklaring wordt ook ondersteund door 

de volgende bevinding. Zo is er een significant verschil waargenomen (Pearson 2-grootheid = 12,84, p < 

0,05) in de soort aanstelling (vast, flexibel, e.d.) tussen operators die wel of niet minimaal 1 keer de 

vragenlijst hebben ingevuld. Operators die de vragenlijst minimaal 1 keer hebben ingevuld hebben vaker 

een vaste aanstelling ten opzichte van operators die geen enkele keer de vragenlijst hebben ingevuld. De 

verschillende scores in de omvang van de werkweek wordt dan ook niet als problematisch gezien voor dit 

onderzoek. 

In de bovenstaande alinea’s is getest in hoeverre de scores van operators verschillen op basis van het 

aantal malen dat ze de vragenlijst hebben ingevuld. Zoals eerder vermeld is het idee van een 

controlegroep dat het vergelijkbaar is op diverse eigenschappen als de experimentgroep. Op deze manier 

kan het effect van de interventie op bepaalde variabelen zuiverder worden gemeten. We voeren 
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verschillende testen uit om te beoordelen in hoeverre achtergrondkenmerken van operators uit de 

experiment- en controlegroep met elkaar te vergelijken zijn. 

Uit deze testen komt naar voren dat operators uit de experimentgroep op tal van achtergrondkenmerken 

vergelijkbare scores hebben als operators uit de controlegroep. Van de operators die alle vier de keren de 

vragenlijst hebben ingevuld zijn er geen significante verschillen gevonden tussen de experiment- en 

controlegroep op tal van achtergrondkenmerken: geslacht, soort aanstelling (Pearson 2-grootheid = 2,94, 

p > 0,10), gedeelte van de werktijd die ze actief zijn in de betreffende sectie (Pearson 2-grootheid = 0,84, 

p > 0,10), opleidingsniveau (Pearson 2-grootheid = 1,87, p > 0,10), omvang van werkweek, en aantal jaren 

werkzaam in de betreffende sectie (t 14 = -0,35, p > 0,10). Zo heeft het gros van de operators bij zowel de 

experiment- als de controlegroep Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) als hoogst afgeronde opleiding.  

Diverse testen ter controle voor randvoorwaarden effectmeting: 

Alvorens effecten te berekenen wordt eerst gekeken of wordt voldaan aan de voorwaarden voor de 

betreffende analysetechniek. Hierbij wordt ook gecontroleerd voor verschillende scores bij de 

betreffende afhankelijke variabelen tussen experiment- en controlegroep bij de nulmeting. Zo dienen 

(voorwaarde 1) de experiment- en controlegroep vergelijkbare scores te hebben op de betreffende 

afhankelijke variabele(n) bij de nulmeting. Immers, ten tijde van de nulmeting zijn zowel operators uit de 

experimentgroep als uit de controlegroep nog niet blootgesteld aan de interventie. De verwachting is dan 

dat vergelijke groepen (experiment- en controlegroep) vergelijkbare scores hebben op de afhankelijke 

variabelen. 

Daarnaast dient (voorwaarde 2) de variantie (zeg maar de afwijkingen in scores) bij de betreffende 

afhankelijke variabele(n) homogeen te zijn bij de experiment- en controlegroep. Te aanzienlijke 

afwijkingen in scores zou het lastig maken om op basis van de gehanteerde analysetechniek adequaat te 

beoordelen of er een bepaald effect significant is.  

Gegeven het relatief ruime aantal afhankelijke variabelen en de daarbij behorende kans op ‘overfitten’ 

(te veel variabelen in een model) van de data wordt gebruik gemaakt van ANCOVA (conform o.a. 

Schweiger en DeNisi, 1991) om een preselectie te maken van afhankelijke variabelen. Bij ANCOVA wordt 

het effect bepaald van een interventie op één afhankelijke variabele waarbij er gecontroleerd kan worden 

voor bepaalde effecten waaronder de scores op de afhankelijke variabele ten tijde van de nulmeting 

(Field, 2009).  

Er worden verschillende ANCOVA-testen (aan de hand van General linear model) uitgevoerd om de twee 

bovengenoemde voorwaarden te testen.11 Uit analyse van de verzamelde data komt naar voren dat er bij 

de nulmeting geen significante verschillen zijn waargenomen tussen operators van de experimentgroep 

en van de controlegroep op de afhankelijke variabelen (zie ook Appendix 3). Hiermee is voldaan aan de 

                                                           
11 In lijn met eerdere studies met veldexperimenten (o.a. Peterson en Luthans, 2006) is dit getest door via univariate 
general linear modelling te berekenen of de fixed factor (sectie: experiment- of controlegroep) een significant effect 
(p ≤ 0,10) heeft op een afhankelijke variabele (uit de nulmeting) in combinatie met of de interaction contrasts 
(interactie-effect tussen fixed factor en afhankelijke variabele uit de nulmeting) een significant effect heeft op de 
afhankelijke variabele (in de betreffende nameting).  
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eerste bovengenoemde voorwaarde. Met andere woorden: voorafgaande aan de interventie hadden 

operators uit de experiment- en de controlegroep een vergelijkbare mate van standaardisatie.  

Echter, bij verschillende afhankelijke variabelen wordt er niet voldaan aan de tweede voorwaarde. Bij 

verschillende afhankelijke variabelen is bij bepaalde nametingen de variantie niet homogeen verdeeld 

tussen experiment- en controlegroep (zie ook Appendix 3). 
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Appendix 2: Gemiddelde scores, standaarddeviaties en correlaties op de voornaamste 

afhankelijke variabelen.  
 

 Nulmeting Eerste 
nameting 

Tweede 
nameting 

Derde 
nameting 

     
Flexibele vaardigheden     
     Cronbach’s alpha 0,87 0,83 0,82 0,70 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,47 5,50 5,41 5,78 
 (0,20) (0,17) (0,16) (0,12) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,30 5,51 5,76 5,88 
 (0,26) (0,23) (0,21) (0,16) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,63 5,49 5,07 5,63 
 (0,30) (0,26) (0,24) (0,18) 

Kennisuitwisseling      

     Cronbach’s alpha 0,80 0,78 0,67 0,68 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,91 5,16 5,02 4,79 
 (0,21) (0,18) (0,15) (0,19) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,78 5,19 5,29 4,98 
 (0,27) (0,23) (0,20) (0,25) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,04 5,12 4,75 4,61 
 (0,31) (0,27) (0,23) (0,28) 

Interne samenwerking     

     Cronbach’s alpha 0,83 0,80 0,87 0,87 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,47 5,84 5,35 5,25 
 (0,83) (0,15) (0,23) (0,20) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,42 5,90 5,92 5,52 
 (1,01) (0,20) (0,31) (0,26) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,54 5,78 4,78 4,98 
 (0,60) (0,22) (0,35) (0,30) 

Werkstress     

     Cronbach’s alpha 0,50 0,67 0,60 0,61 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,00 3,79 4,30 4,34 
 (0,36) (0,18) (0,31) (0,30) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,50 3,44 3,76 3,88 
 (0,47) (0,24) (0,45) (0,41) 
     Gemiddelde score controlegroep 3,50 4,42 4,84 4,80 
 (0,54) (0,28) (0,49) (0,47) 

Werkbeleving     

     Cronbach’s alpha 0,41 0,72 0,65 0,66 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 5,48 5,39 5,11 5,25 
 (0,26) (0,23) (0,21) (0,28) 
     Gemiddelde score experimentgroep 5,39 5,00 4,41 4,99 
 (0,34) (0,30) (0,29) (0,37) 
     Gemiddelde score controlegroep 5,57 5,79 5,82 5,51 
 (0,39) (0,34) (0,31) (0,42) 
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Waarden tussen haakjes vertegenwoordigen de standaarddeviatie. n = 16. 

Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten     

     Cronbach’s alpha 0,90 0,81 0,79 0,85 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,30 4,59 4,60 4,55 
 (0,27) (0,18) (0,13) (0,15) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,06 4,49 5,08 5,02 
 (0,35) (0,24) (0,17) (0,21) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,54 4,70 4,12 4,07 
 (0,40) (0,27) (0,19) (0,24) 

Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten     

     Cronbach’s alpha 0,79 0,75 0,87 0,86 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,61 4,77 4,87 4,74 
 (0,28) (0,16) (0,11) (0,17) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,83 4,89 5,23 5,11 
 (0,37) (0,22) (0,15) (0,23) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,39 4,66 4,50 4,37 
 (0,42) (0,25) (0,17) (0,26) 

Meer integrale verbeterbenadering     

     Cronbach’s alpha 0,86 0,79 0,88 0,92 
     Gemiddelde score (experiment- en controlegroep) 4,26 4,58 4,47 4,40 
 (0,27) (0,17) (0,23) (0,16) 
     Gemiddelde score experimentgroep 4,33 4,67 4,81 4,85 
 (0,36) (0,22) (0,30) (0,22) 
     Gemiddelde score controlegroep 4,18 4,49 4,14 3,95 
 (0,41) (0,26) (0,34) (0,25) 
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Correlaties tussen de afhankelijke variabelen: 

  1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 

1a Flexibele vaardigheden, t0 1,00            

1b Flexibele vaardigheden, t1 0,49 1,00           

1c Flexibele vaardigheden, t2 0,52 0,35 1,00          

1d Flexibele vaardigheden, t3 0,61 0,43 0,50 1,00         

2a Kennisuitwisseling, t0 0,72 0,33 0,36 0,51 1,00        

2b Kennisuitwisseling, t1 0,66 0,49 0,28 0,12 0,64 1,00       

2c Kennisuitwisseling, t2 0,14 0,17 0,50 -0,05 0,16 0,12 1,00      

2d Kennisuitwisseling, t3 0,26 0,01 0,19 0,30 0,16 0,22 0,31 1,00     

3a Interne samenwerking, t0 0,27 0,26 0,12 -0,07 0,37 0,75 -0,02 -0,05 1,00    

3b Interne samenwerking, t1 0,24 0,37 0,19 -0,22 0,15 0,38 0,17 -0,43 0,18 1,00   

3c Interne samenwerking, t2 -0,30 -0,33 0,30 -0,24 -0,21 -0,23 0,62 0,21 0,00 -0,02 1,00  

3d Interne samenwerking, t3 -0,24 -0,39 0,04 0,00 -0,31 -0,24 0,24 0,82 -0,27 -0,59 0,46 1,00 

4a Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t0 0,43 -0,33 -0,05 0,00 0,40 0,23 0,05 0,29 -0,08 -0,22 -0,18 0,09 

4b Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t1 0,41 0,18 0,28 0,14 0,35 0,11 0,28 0,30 -0,26 0,02 -0,08 0,13 

4c Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t2 0,03 -0,30 0,36 -0,23 0,05 0,07 0,66 0,29 -0,20 0,08 0,51 0,32 

4d Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t3 0,10 -0,30 0,42 0,28 0,03 -0,14 0,38 0,64 -0,16 -0,48 0,55 0,68 

5a Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t0 0,12 -0,04 0,17 0,18 0,14 0,16 0,29 0,60 0,01 -0,60 0,13 0,54 

5b Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t1 -0,15 -0,02 0,27 -0,02 -0,13 -0,16 0,43 0,59 -0,30 -0,30 0,44 0,70 

5c Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t2 0,11 0,05 0,59 0,19 0,09 0,22 0,60 0,64 0,13 -0,28 0,57 0,63 

5d Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t3 0,12 -0,26 0,50 0,28 0,04 -0,10 0,39 0,65 -0,20 -0,49 0,47 0,69 

6a Meer integrale verbeterbenadering, t0 0,10 -0,14 0,18 0,16 -0,11 -0,11 0,19 0,47 -0,27 -0,54 0,11 0,59 

6b Meer integrale verbeterbenadering, t1 -0,07 0,08 0,21 0,10 0,04 -0,15 0,40 0,44 -0,34 -0,37 0,27 0,49 

6c Meer integrale verbeterbenadering, t2 -0,01 0,00 0,51 0,07 0,02 -0,02 0,50 0,51 -0,27 -0,17 0,40 0,59 

6d Meer integrale verbeterbenadering, t3 0,12 0,01 0,47 0,44 0,01 -0,15 0,28 0,52 -0,34 -0,39 0,27 0,54 

 

 
Het rechter gedeelte van de tabel staat op de volgende pagina. 
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  4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 6d 

4a Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t0 1,00            

4b Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t1 0,44 1,00           

4c Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t2 0,47 0,19 1,00          

4d Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten, t3 0,35 0,27 0,52 1,00         

5a Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t0 0,46 0,19 0,48 0,57 1,00        

5b Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t1 0,03 0,50 0,37 0,55 0,56 1,00       

5c Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t2 0,07 0,11 0,61 0,69 0,76 0,65 1,00      

5d Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten, t3 0,39 0,32 0,61 0,95 0,69 0,64 0,78 1,00     

6a Meer integrale verbeterbenadering, t0 0,36 0,39 0,35 0,49 0,80 0,63 0,60 0,64 1,00    

6b Meer integrale verbeterbenadering, t1 0,17 0,54 0,37 0,46 0,71 0,90 0,60 0,58 0,74 1,00   

6c Meer integrale verbeterbenadering, t2 0,10 0,46 0,60 0,53 0,63 0,86 0,77 0,68 0,67 0,84 1,00  

6d Meer integrale verbeterbenadering, t3 0,20 0,29 0,45 0,80 0,69 0,64 0,70 0,85 0,66 0,70 0,73 1,00 

 

Correlaties vanaf |0,42| zijn significant bij p < 0,10. 

Correlaties vanaf |0,50| zijn significant bij p < 0,05. 

Correlaties vanaf |0,62| zijn significant bij p < 0,01. 

Correlaties vanaf |0,76| zijn significant bij p < 0,001. 
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Appendix 3: Bevindingen van testen of afhankelijke variabelen voldoen aan voorwaarden 

voor effectmeting op basis van univariate general lineair models. 
 

Afhankelijke variabele: Voorwaarde 
1: gelijke score 

bij nulmeting 
(experiment- en 
controlegroep? 

Voorwaarde 2: homogene variantie tussen experiment- en 

controlegroep? 
1e nameting ten 
opzichte van 0-
meting 

2e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

3e nameting ten 
opzichte van 0-
meting 

Flexibele vaardigheden Ja 

(F1, 14 = 0,71) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,13) 

Ja 

(F1, 14 = 2,83) 

 Nee 

(F1, 14 = 3,37)     * 

Kennisuitwisseling Ja 

(F1, 14 = 0,41) 

 Ja 

(F1, 14 = 1,19) 

Ja 

(F1, 14 = 0,21) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,10) 

Interne samenwerking Ja 

(F1, 14 = 0,08) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,02) 

Nee 

(F1, 14 = 6,01) 

** Ja 

(F1, 14 = 2,09) 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 
 

Ja 

(F1, 14 = 0,83) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,43) 

Nee 

(F1, 14 = 13,80) 

** Nee 

(F1, 14 = 8,86)     ** 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

Ja 

(F1, 14 = 0,62) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,26) 

Nee 

(F1, 14 = 8,40) 

** Ja 

(F1, 14 = 3,08) 

Meer integrale 
verbeterbenadering 

Ja 

(F1, 14 = 0,08) 

 Ja 

(F1, 14 = 3,02) 

Ja 

(F1, 14 = 0,01) 

 Ja 

(F1, 14 = 0,23) 

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant 

effect/verschil waargenomen.  
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Appendix 4: Uitkomsten van univariate general lineair models. 
 

Flexibele vaardigheden: 

  1e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

2e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Flexibele vaardigheden        

        

Corrected model  F2, 14 = 2,05  F2, 14 = 5,66  **   

  (η2 = 0,24)  (η2 = 0,47)    

        

Intercept  F1, 14 = 5,80 ** F1, 14 = 2,96    

  (η2 = 0,31)  (η2 = 0,19)    

        

Score op flexibele vaardigheden 

bij nulmeting 

 F1, 14 = 3,96  * F1, 14 = 8,88  **   

 (η2 = 0,34)  (η2 = 0,41)    

        

Interventie  F1, 14 = 0,01   F1, 14 = 4,73  **   

  (η2 = 0,00)  (η2 = 0,27)    

        

n  16  16    

R2  0,24  0,47    

Aangepaste R2  0,12  0,38    

        

Significant effect van interventie 

op afhankelijke variabele 

 Nee  Ja     

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  
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Kennisuitwisseling: 

 1e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

2e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Kennisuitwisseling       

       

Corrected model F2, 14 = 4,48 ** F2, 14 = 1,79   F2, 14 = 0,68   

 (η2 = 0,41)  (η2 = 0,22)  (η2 = 0,09)  

       

Intercept F1, 14 = 2,67  F1, 14 = 18,04 **** F1, 14 = 10,48 *** 

 (η2 = 0,17)  (η2 = 0,58)  (η2 = 0,45)  

       

Score op kennisuitwisseling bij 

nulmeting 

F1, 14 = 8,86  ** F1, 14 = 0,87   F1, 14 = 0,57  

(η2 = 0,41)  (η2 = 0,06)  (η2 = 0,04)  

       

Interventie F1, 14 = 0,03   F1, 14 = 3,15 * F1, 14 = 1,00  

 (η2 = 0,00)  (η2 = 0,20)  (η2 = 0,07)  

       

n 16  16  16  

R2 0,41  0,22  0,09  

Aangepaste R2 0,32  0,10  -0,05  

       

Significant effect van interventie 

op afhankelijke variabele 

Nee  Ja   Nee  

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  
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Interne samenwerking: 

 1e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

2e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Interne samenwerking       

       

Corrected model F2, 14 = 0,29    F2, 14 = 1,49  

 (η2 = 0,04)    (η2 = 0,19)  

       

Intercept F1, 14 = 25,63 ****   F1, 14 = 23,50 **** 

 (η2 = 0,66)    (η2 = 0,64)  

       

Score op interne samenwerking bij 

nulmeting 

F1, 14 = 0,46     F1, 14 = 0,92  

(η2 = 0,03)    (η2 = 0,07)  

       

Interventie F1, 14 = 0,16     F1, 14 = 1,84  

 (η2 = 0,01)    (η2 = 0,12)  

       

n 16    16  

R2 0,43    0,19  

Aangepaste R2 -0,11    0,06  

       

Significant effect van interventie op 

afhankelijke variabele 

Nee    Nee  

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  
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Uitvoeren van strategische verbeteractiviteiten: 

  1e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

2e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

       

        

Corrected model  F2, 14 = 1,78      

  (η2 = 0,22)      

        

Intercept  F1, 14 = 17,72 ***     

  (η2 = 0,58)      

        

Score op uitvoeren van 

strategische verbeteractiviteiten 

bij nulmeting 

 F1, 14 = 2,59       

 (η2 = 0,17)      

        

Interventie  F1, 14 = 0,33      

  (η2 = 0,03)      

        

n  16      

R2  0,22      

Aangepaste R2  0,09      

        

Significant effect van interventie 

op afhankelijke variabele 

 Nee      

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  

  



64 
 

Betrekken van derden bij verbeteractiviteiten: 

  1e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

2e nameting 

ten opzichte 

van 0-meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

       

        

Corrected model  F2, 14 = 3,29 *   F2, 14 = 10,24 *** 

  (η2 = 0,34)    (η2 = 0,61)  

        

Intercept  F1, 14 = 18,76 ****   F1, 14 = 6,89 ** 

  (η2 = 0,59)    (η2 = 0,35)  

        

Score op betrekken van derden 

bij verbeteractiviteiten bij 

nulmeting 

 F1, 14 = 5,16  **   F1, 14 = 12,28 *** 

 (η2 = 0,28)    (η2 = 0,49)  

        

Interventie  F1, 14 = 0,49    F1, 14 = 4,34 * 

  (η2 = 0,04)    (η2 = 0,25)  

        

n  16    16  

R2  0,34    0,61  

Aangepaste R2  0,23    0,55  

        

Significant effect van interventie 

op afhankelijke variabele 

 Nee    Ja  

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  

  



65 
 

Meer integrale verbeterbenadering: 

 1e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

2e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

3e nameting ten 

opzichte van 0-

meting 

Meer integrale 
verbeterbenadering 

      

       

Corrected model F2, 14 = 8,26 *** F2, 14 = 7,16 *** F2, 14 = 11,81 *** 

 (η2 = 0,56)  (η2 = 0,52)  (η2 = 0,65)  

       

Intercept F1, 14 = 5,94 ** F1, 14 = 1,84  F1, 14 = 6,56 ** 

 (η2 = 0,31)  (η2 = 0,12)  (η2 = 0,34)  

       

Score op meer integrale 

verbeterbenadering bij nulmeting 

F1, 14 = 15,81  *** F1, 14 = 11,27  *** F1, 14 = 14,41 *** 

(η2 = 0,55)  (η2 = 0,46)  (η2 = 0,53)  

       

Interventie F1, 14 = 0,29  F1, 14 = 2,22  F1, 14 = 7,51 ** 

 (η2 = 0,02)  (η2 = 0,15)  (η2 = 0,37)  

       

n 16  16  16  

R2 0,56  0,52  0,61  

Aangepaste R2 0,49  0,45  0,55  

       

Significant effect van interventie op 

afhankelijke variabele 

Nee  Nee  Ja  

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen significant effect 

waargenomen.  

η2 = maatstaf die frequent gebruikt wordt bij ANOVA om de omvang van de omvang van het effect te bepalen. Deze 

maatstaf geeft een beeld van de variantie in de afhankelijke variabele die verklaard kan worden door een bepaald 

effect. 

Bij een grijs vlak voldeed de afhankelijke variabele bij de betreffende nameting niet aan de voorwaarde van homogene variantie. 

Om die reden kon er bij de betreffende nameting niet op basis van univariate general lineair models berekend worden of de 

interventie een significant effect had.  
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Appendix 5: Uitkomsten van Independent Samples T-test. 
 

De onderstaande tabel presenteert de uitkomsten van independent samples t-testen waarbij geen gelijke 

variantie is verondersteld tussen de experiment- en controlegroep. De onderstaande testen zijn alleen 

uitgevoerd indien er niet is voldaan aan beide voorwaarden om testen uit te voeren via univariate general 

lineair models. 

 

Afhankelijke variabele 1e nameting  2e nameting   3e nameting  

Flexibele vaardigheden     t(14) = 0,15  

Interne samenwerking   t(14) = 2,35 **   

Uitvoeren van strategische 
verbeteractiviteiten 

  t(14) = 2,10 * t(14) = 2,12 * 

Betrekken van derden bij 
verbeteractiviteiten 

  t(14) = 2,51 **   

 

*: p < 0,10; **: p < 0,05; ***: p< 0,01; ****: p< 0,001. Bij geen * achter een F-waarde is er geen 

significant effect waargenomen.  

 

Bij een grijs vlak kon het effect van de interventie op de betreffende afhankelijke variabele bij de betreffende nameting berekend 

worden aan de hand van univariate general lineair models.  
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