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SAMENVATTING 
Dit onderzoek naar netwerken in het MKB - uitgevoerd door het lectoraat Innovatief Ondernemen 

van Zuyd – beschrijft de kenmerken van netwerken van MKB-bedrijven in Zuid-Limburg en in de 

grensstreek. In deze studie is specifiek onderzocht wat de bijdrage is van netwerken aan exploratieve 

en exploitatieve innovatie. Exploratieve innovatie gaat ervan uit dat bedrijven op zoek zijn naar 

radicaal nieuwe producten en/of diensten. De aard van exploitatieve innovatie is dat organisaties zich 

betreffende hun innovatie-inspanning focussen op het fine tunen van hun innovaties. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van LED, LWV en VKW Limburg met als onderzoeksvragen 

de kenmerken  van het netwerk van MKB-bedrijven in de Zuid-Limburg (structuur: relaties, aard van 

relaties), de motieven voor samenwerking en de effecten daarvan.  

In het totaal hebben 305 KMB-bedrijven meegewerkt aan dit onderzoek met een grote diversiteit aan 

bedrijfsomvang en branches. Via een survey (online vragenlijst) zijn ondernemers bevraagd op ruim 50 

vragen of stellingen verdeeld over de categorieën bedrijfs- en sectorinformatie, innovatie, 

samenwerking en kwaliteit van netwerk.  

Belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn de volgende. Zuid-Limburgse MKB’ers en hun collega’s 

in het grensgebied lijken het belang van samenwerking en netwerkkwaliteit voldoende te 

onderkennen.  Ze scoren overwegend positief op aspecten als nabijheid van het netwerk, 

deskundigheid van het netwerk, betrouwbaarheid van het netwerk en diversiteit in het netwerk. 

MKB’ers zouden wel nadrukkelijker mogen samenwerken met kennisinstellingen zoals hogescholen en 

universiteiten. Samenwerking en netwerkkwaliteit draagt vooral bij aan exploratieve innovatie: 

bedrijven die op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of diensten. Hoewel men in de toekomst 

meer samenwerking met bedrijven over de grens beoogt, toont deze geen studie sterke (cor)relatie 

met exploratieve en exploitatieve innovatie. Voorts vragen exploratieve en exploitatieve innovatie 

duidelijk andere capaciteiten van de ondernemingen. Exploratieve innovatie vraagt om samenwerking 

met kennisinstellingen, diversiteit van een netwerk, co-creatie en ondersteuning van 

ondernemersverenigingen of intermediairs. Ondersteuning door deze laatste partij wordt maar ten 

dele door ondernemers onderkend. Exploitatieve innovatie vraagt vooral om samenwerking met 

leveranciers. Ondernemers scoren positief op beide aspecten van innovatie. 

Het rapport sluit af met een aantal adviezen voor onder andere ondernemers.  De belangrijkste zijn 

het ontwikkelen van netwerken op basis van nabijheid (bijvoorbeeld op uw eigen bedrijventerrein en 

gemeente), betrouwbaarheid en deskundigheid van contacten en MKB’ers zouden meer samen  

kunnen werken met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Ten gunste van kansen op 

productontwikkeling én marktontwikkeling zouden MKB’ers meer naar samenwerking en co-creatie 

kunnen zoeken naar combinaties (nieuw en soms zelf branchevreemd) van de eigen sterkten van de 

onderneming (wie ben ik, wat weet en kan ik en wie ken ik?) met die van een ander. En als laatste een 

advies over grensoverschrijdende samenwerking door onder andere te leren omgaan met 

vooroordelen en stereotypen, inleven in het bedrijf over de grens en gemaakte afspraken goed vast te 

leggen. 

 

 

 

 

 



 

1. ONDERZOEKSVRAGEN EN –OPZET 
 

1.1 Inleiding 
Begin februari 2017 bespraken Leo Burdorf, José Mastenbroek en Steven de Groot (nieuwe lector 

Innovatief Ondernemen) de mogelijkheid voor een onderzoek naar netwerken van MKB’ers in Zuid-

Limburg. In deze regio blijft de innovatiekracht van het MKB achter. 65% van het regionaal economisch 

product wordt gerealiseerd door het grootbedrijf. Versterking van het MKB is aan de orde om het 

regionaal economisch product te laten stijgen. Uit eerder onderzoek is bekend dat innovatiekracht 

onder andere bepaald wordt door de mate van samenwerking in ketens en netwerken (o.a. Dekker et 

al., 2007; De Jong, 2005). Een belangrijke insteek is de ketendichtheid en wel op twee manieren; 

- Innovatie in de keten op de speerpunten van de campussen => MKB innoveert op de unieke 

kennisproposities, innoveert dus toekomstbestendig en maakt unieke nieuwe producten. 

- Regionale samenwerking in  de keten waardoor een groter deel van de eindproductie van 

bedrijven ook hier in de regio wordt geproduceerd door toeleveranciers. Goed voorbeeld is 

ASML, die de machines bouwt tezamen met een regionaal netwerk van 85 toeleveranciers. 

 

1.2 Aanleiding onderzoek 
Wij weten onvoldoende van de samenstelling van de bedrijvenstructuur en relaties tussen bedrijven 

in de strategische groeisectoren in Zuid-Limburg en het grensgebied. In de Brainport regio rondom 

Eindhoven heeft men in het verleden een eenvoudig onderzoek laten doen om die relaties in beeld te 

brengen. Studenten hebben daar OEM’ers en eindproducenten benaderd en gevraagd naar de top 10 

toeleveranciers in de regio en daarbuiten. Vervolgens is men naar de regionale toeleveranciers gestapt 

en heeft men ook daar de top 10 van toeleveranciers en bedrijven waaraan met toelevert in beeld 

gebracht. Op die manier is het bedrijven netwerk en de functionele relaties tussen bedrijven in beeld 

gebracht. Dit onderzoek richtte zich vooral op de rol van bedrijven in ketens gerelateerd aan de 

maakindustrie. In Zuid-Limburg is de naast maakindustrie een grote variëteit aan bedrijven uit andere 

sectoren. Herhaling van het onderzoek zoals dat uit de Brainport Eindhoven zou daarmee onvoldoende 

representatief zijn voor de innovaties in netwerken in Zuid-Limburg. We voerden het genoemde 

onderzoek uit, maar met een uitbreiding van nader vast te stellen MKB-organisaties die niet in 

ketenverband opereren1.   

Belangrijkste onderzoeksvragen hierbij zijn de volgende: 

1) Wat kenmerkt het netwerk van MKB-bedrijven in de Zuid-Limburg (Structuur: relaties, aard 

van relaties) 

2) Wat zijn de belangrijkste motieven voor samenwerking? 

3) Wat zijn de effecten van samenwerking? 

Het betreft een nadere uitwerking van een onderzoek dat TNO in 2007 uitvoerde, maar nu enkel 

gericht op de regio Zuid-Limburg en vanwege de behoefte aan een inzicht op grote schaal zal dit een 

kwantitatief onderzoek betreffen. Het onderzoek zal zowel een search depth en search breadth 

(Laursen en Stalter, 2012; Classen, 2012) karakter kennen, wat resulteert in een goede indicatie van 

samenwerking tussen de verschillende actoren gericht op innovatie. 

                                                           
1 Zie onderzoek Innovatie door samenwerking in het midden- en kleinbedrijf. TNO, Dekker et al. 2007 



1.3 Methode van onderzoek 
Om een breed beeld van samenwerking binnen netwerken van MKB-bedrijven te verkrijgen in de Zuid-

Limburg en deze in de grensregio (Duitsland en België) is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Het 

betreft een onderzoek onder alle leden van LWV, VKW en SWE-partners (VUV Aachen, AVED Eupen, 

VKW Hasselt, en UWE Liège). Het betreft in het totaal 305 bedrijven (respons respectievelijk 32%, 38% 

en 19%) met een grote diversiteit aan bedrijfsomvang en branches. De survey (online vragenlijst) is 

ontwikkeld op basis van bestaande (wetenschappelijke) vragenlijsten en kent ruim 50 vragen of 

stellingen verdeeld over de categorieën bedrijfs- en sectorinformatie, innovatie, samenwerking en 

kwaliteit van netwerk.   



2. ONDERZOEKSRESULTATEN 
  

2.1 Respons 
Het onderzoek is uitgevoerd onder drie groepen ondernemers, teweten Zuid-Limburgse MKB’ers 

(LWV-leden), Belgische KMO-bedrijven in het Zuid-Limburgse - Belgische grensgebied (leden VKW en 

SWE-partners) en Duitse MKB-bedrijven  In het Zuid-Limburgse – Duitse grensgebied (tevens SWE-

partners), in het totaal 305 bedrijven. De respons bedraagt respectievelijk 32%, 38% en 19%. 

 

2.2 Bedrijfs- en sectorinformatie 
Het onderzoek is uitgevoerd onder alle sectoren (standaard bedrijfsindeling CBS), waarbij in grote 

meerderheid respondenten uit de sectoren industrie (24% en 63% in geval van de Duitse bedrijven),  

advisering (21%) en overige (14%) hebben gereageerd.  

 

2.3 Innovatiebelang 
Het gepercipieerde belang van innovatie voor de organisatie is geduid in de mate waarin technologie 

in een sector snel veranderd, de bedrijfscompetitie intens is en er zeer hoge groei van de sector is.  
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70% (Volledig eens + Eens) van de bedrijven ervaart snelle technologische verandering, 76% (idem) 

van de bedrijven herkent de intense competitie, terwijl slechts 39% (idem) groei van de sector ervaart 

in  afgelopen 3 jaar. De Zuid-Limburgse en Belgische bedrijven vertonen een vergelijkbaar beeld over 

de noodzaak voor aandacht voor innovatie, waarbij met name verandering van technologie en 

competitie binnen de sector en in mindere mate groei van een sector dus de belangrijkste oorzaken 

vormen. De Duitse bedrijven daarentegen laten een ander beeld zien, wat mogelijk te verklaren is 

doordat Duitse bedrijven grotendeels (63%) in de sector industrie werkzaam zijn. 

Vervolgens is gevraagd naar de aard van activiteiten die een bedrijf in het kader van innovatie uitvoert, 

zoals het bedenken van  nieuwe producten en diensten, procesinnovatie en de introductie van 

verbeterde, maar reeds bestaande producten en diensten voor de lokale markt.  
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Alle items scoren tussen de 64% en 82% (Volledig eens + Eens). Relatief laag scoren het wijzigen van 
organisatie (organisatie-innovatie; 30% Volledig eens + Eens), het wijzigen van produceren 
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(procesinnovatie; 27% Volledig eens + Eens), gebruik van nieuwe distributiekanalen (27% Volledig 
eens + Eens) en het vergroten van schaalvoordelen in bestaande markten (54% Volledig eens + Eens). 
 

2.4 Samenwerking  

2.4.1 Contacten 
Contacten gaat over met welke type partijen het bedrijf contact heeft.  

 

 

 

MKB-bedrijven hebben dagelijks vooral met klanten en leveranciers contact en in mindere mate met 

concurrenten. 85% heeft eenmaal of meerdere malen per jaar contact met universiteiten of 

hogescholen. 81% heeft eenmaal of meerdere malen per jaar contact met overheidsorganisaties. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

LWV

Dagelijks

Wekelijks

Twee-wekelijks

Maandelijks

Drie-maandelijks

Halfjaarlijks

Jaarlijks

Nooit

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

VKW Limburg

Dagelijks

Wekelijks

Twee-wekelijks

Maandelijks

Drie-maandelijks

Halfjaarlijks

Jaarlijks

Nooit



Slechts 14% van de bedrijven heeft geen contact met bedrijven over de grens, maar de contacten 

beperken zich tot (nog) af en toe (jaarlijks of halfjaarlijks). Iets meer dan 50% van de Zuid-Limburgse 

en Belgische MKB-bedrijven hebben eens of meerdere malen per jaar contact met ontwerpers of 

kunstenaars. Voor de Duitse bedrijven betreft dit 29%. 

 

2.4.2 Motief van samenwerking 
Voorts is de MKB-bedrijven gevraagd wat hun contact met een partij kenmerkt zoals nabijheid, 

gewoonte of vanwege gemak.   
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Nabijheid van (67% eens + volledig eens), betrouwbaarheid van (99% eens + volledig eens), 

deskundigheid van contacten (96% eens + volledig eens) en vanwege strategische overwegingen (68% 

eens + volledig eens) zijn vooral de kenmerken van samenwerking, en in iets mindere mate vanwege 

praktische zaken en strategische overwegingen. Contacten omwille van kennis en overtuigingen, 

gewoonte en gemak scoren laag (respectievelijk, 12%, 24%, 20% eens + volledig eens). 

Daarnaast is de bedrijven gevraagd wat hun motief voor samenwerking is zoals  het verwerven van 

kennis, vergroten van marktkansen of het vanwege co-creatie. 
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Alle gevraagde motieven voor samenwerking  scoren min of meer even hoog, zeker wanneer scores 

‘Volledig eens’ en ‘Eens’ bij elkaar worden opgeteld (tussen 58% en 70%).   

 

2.4.3 Samenwerking buitenlandse bedrijven 
Specifiek is gevraagd naar de mate van samenwerking met grensoverschrijdende organisaties gezien 

de ligging van de MKB-bedrijven. 
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In alle gevallen (LVW, KMO en Duitse bedrijven) heeft men de wens om met grensoverschrijdende 

organisaties samen te werken. Echter, dit gebeurt nog slechts zo nu en dan, doch wel door 86% van de 

bedrijven (zie 2.4.1).  Specifiek voor de Duitse Belgische en Duitse bedrijven is gevraagd naar de mate 

van bekendheid van werkgevers- en brancheorganisaties. Men lijkt bekend te zijn met de eigen 

landelijke betreffende organisaties.  

 

2.5 Kwaliteit van netwerk 
Tenslotte is gevraagd naar de eigen tevredenheid over diens netwerk (persoonlijk en van organisatie) 

en de bijdrage aan het netwerk aan het behalen van innovatiedoelstellingen. 
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Geconcludeerd mag worden dat men in sterke mate tevreden is over beide aspecten. 

 

2.6 Verder onderzoek 
Tenslotte is de bedrijven gevraagd of men mee wil werken aan vervolgonderzoek en ondersteuning 

behoeft in de vorm van een student (stagiair of afstudeerder).  

89 (41%) bedrijven geven aan mee te willen werken aan vervolgonderzoek en 59 (29%) bedrijven 

wensen een vorm van ondersteuning door een student. Het lectoraat Innovatief Ondernemen van 

Zuyd Hogeschool neemt contact op met deze MKB-bedrijven. 

 

  



3. ANALYSE & DISCUSSIE 

 

3.1 Onderscheid resultaten Zuid-Limburg, België en Duitsland 
Over het algemeen laten de Zuid-Limburgse en Belgische MKB-bedrijven vergelijkbare beelden zien 

van betreft de scores. Enkel de scores op de aspecten van innovatie (2.4.1) en  motief voor 

samenwerking (2.4.2)  vertonen een iets andere verdeling van scores ‘Volledig eens’ en ‘Eens’. 

Opmerkelijk is het onderscheid tussen de scores van Zuid-Limburgse / Belgische MKB-bedrijven en de 

Duitse collega’s. Deze scoren op een aantal aspecten als innovatie en samenwerking beduidend 

anders. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de Duitse bedrijven 63%  bedrijven uit de industrie 

betreffen met hun eigen specifieke kenmerken. Ook moet worden opgemerkt dat het aantal Duitse 

bedrijven slechts 24 stuks betreft (tegenover 187 bedrijven uit Zuid-Limburg en 96 Belgische MKB-

bedrijven), waardoor helaas niet veel waarde gehecht kan worden aan de uitkomsten hierover, alswel 

aan de vergelijking.  

 

3.2 Enkele analyses  
De getoonde scores in de voorgaande paragrafen zijn positief en kunnen bemoedigend genoemd 

worden. Maar correlatieanalyses zijn noodzakelijk om deze scores letterlijk te kunnen beoordelen om 

hun onderlinge samenhang en de waarde van de scores voor de individuele items.   

Onze afhankelijke variabelen gedurende dit onderzoek zijn steeds exploratieve en exploitatieve 

innovatie. Beide termen geven innovatie weer, maar zijn echter anders van aard. Exploratieve 

innovatie gaat ervan uit dat bedrijven op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of diensten. De 

aard van exploitatieve innovatie is dat organisaties zich betreffende hun innovatie-inspanning focussen 

op het finetunen van hun innovaties. Betreffende beide variabelen hebben we een aantal diepere 

analyses uitgevoerd die we kort even zullen duiden. 

 

3.2.1 Analyse 1: Controlevariabelen 
Zaken als leeftijd, bedrijfsgrootte, nationaliteit, en het type werkveld waarin organisaties actief zijn 

kunnen een rol spelen in de innovatiecapaciteit van organisaties. Vandaar ook dat we met deze analyse 

beginnen.  

Een aantal zaken vallen op (zie Bijlage 1, tabel 1). Zo is er een correlatie tussen land en beide innovatie-

indicatoren. Dit duidt erop dat in beide categorieën Belgische bedrijven significant hoger scoren en 

daarmee met enige voorzichtigheid kan worden gesteld dat Belgische bedrijven zich innovatiever 

percipiëren dan hun Nederlandse tegenhangers. Daarnaast hebben de snelheid van technologische 

verandering (beide), intensiteit van competitie en snelheid van industriegroei een correlerend effect 

met exploratieve innovatie. Gezien de verschillen tussen de Belgische en Nederlandse bedrijven zullen 

we de volgende analyses uitsplitsen op landniveau.  

 

3.2.2 Analyse 2: Samenwerkingspartners 
MKB-bedrijven hebben dagelijks vooral met klanten en leveranciers contact en in mindere mate met 

concurrenten. Daarnaast heeft het grootste deel van de ondernemers eenmaal of meerdere malen per 

jaar contact met universiteiten of hogescholen,  met overheidsorganisaties en met bedrijven over de 



grens. Iets meer dan helft van de Zuid-Limburgse en Belgische MKB-bedrijven hebben eens of 

meerdere malen per jaar contact met ontwerpers of kunstenaars.  

De correlatieanalyse – maar ook andere studies – toont vervolgens de relevantie van de 

samenwerking.  In deze analyse kijken naar de correlatie tussen het hebben van bepaalde categorieën 

aan samenwerkingspartners en zowel exploratieve als ook exploitatieve innovatie. Zoals eerder 

vermeld zijn de resultaten opgedeeld op basis van nationaliteit.  

In beide samples (zie Bijlage 1, tabel 2 en 3) scoort het samenwerken met kennisinstellingen hoog en 

is er een sterke correlatie op het gebied van samenwerking met kennisinstellingen en exploratieve 

innovatie. Dat betekent dat MKB’ers nog meer en frequenter de samenwerking met  kennisinstellingen 

zouden kunnen opzoeken (en vice versa).  

Daarnaast is deze positieve correlatie betreffende samenwerking met kennisinstellingen in het 

Belgische sample ook aanwezig betreffende exploitatieve innovatie. Een ander interessant gegeven is 

dat in de Belgische sample er een negatieve correlatie bestaat tussen samenwerking met leveranciers 

en exploratieve innovatie. Dit zou erop kunnen duiden dat een teveel aan samenwerking met dicht 

bijstaande partners leidt tot een vermindering van het exploratief vermogen van de organisatie.  

Samenwerking met bedrijven over de grens alsook met ontwerpers of kunstenaars toont geen sterke 

correlatie met exploratieve en exploitatieve innovatie. De wens en het voornemen van de 

ondernemers om meer grensoverschrijdend te willen ondernemen kent daarmee op basis van deze 

studie geen grondslag. 

 

3.2.3 Analyse 3: Netwerkkwaliteit 
De derde en laatste analyse behandelt netwerkkwaliteit. Dit is een samengestelde variabele op basis 

van 4 factoren nabijheid van het netwerk, deskundigheid van het netwerk, betrouwbaarheid van het 

netwerk en diversiteit in het netwerk. De resultaten zijn als volgt (zie Bijlage 1, tabel 4 en 5). 

De variabelen nabijheid van (67% eens + volledig eens), betrouwbaarheid van (99% eens + volledig 

eens), deskundigheid van contacten (96% eens + volledig eens) en vanwege strategische overwegingen 

(68% eens + volledig eens) correleren positief in redelijke mate en zijn dus van belang voor de 

netwerkkwaliteit. En ze scoren daarnaast ook positief door de respondenten, wat betekent dat 

geconcludeerd kan worden dat de netwerkkwaliteit van deze ondernemers als ‘goed’ geduid kan 

worden.  

De analyse over het motief van samenwerking toont dat vooral netwerken vanwege co-creatie of 

samenwerking sterk correleert met exploratieve innovatie. De respondenten scoren hier redelijk goed 

op (68% % eens + volledig eens), maar zou desalniettemin een aandachtspunt kunnen zijn voor de 

toekomst.  

Het verassende aan deze analyses is dat de kwaliteit van het netwerk in het Nederlandse sample een 

sterke correlatie kent met zowel exploratieve als ook exploitatieve innovatie, terwijl deze correlatie in 

de Belgische sample niet aanwezig is. Daarnaast zien we dat in de relatie tussen de twee verschillende 

vormen van innovatie in het Nederlandse sample andere factoren een rol spelen betreffende het 

bepalen van kwaliteit van het netwerk. Dit geeft eens te meer aan dat beide vormen van innovatie 

daadwerkelijk andere capaciteiten verlangen van organisaties. 

 



3.2.4 Analyse 4: Belang (gepercipieerd ) van innovatie   
Tenslotte is gekeken in welke mate inspanningen in exploratieve en exploitatieve innovatie tegemoet 

komen aan de kenmerken van de markt zoals snelle technologische veranderingen in de markt, 

competitie in een sector en de  groei van een sector.  Exploratieve innovatie (bedrijven zijn op zoek zijn 

naar radicaal nieuwe producten en/of diensten) is vooral nuttig in geval van snelle technologische 

veranderingen in de markt.  

 

3.3 Conclusies 
In deze paragraaf blikken we terug op de onderzoekvragen welke we aan de hand van conclusies 

beantwoorden: 

Kenmerken netwerken 

1. De scores op samenwerking en netwerkkwaliteit zijn overwegend positief en bemoedigend. 

Zuid-Limburgse MKB’ers en hun collega’s in het grensgebied lijken het belang van beide 

aspecten voldoende te onderkennen.   

2. MKB’ers zouden nadrukkelijker mogen samenwerken met kennisinstellingen.  

3. Hoewel men in de toekomst meer samenwerking met bedrijven over de grens beoogt toont 

deze geen studie sterke (cor)relatie met exploratieve en exploitatieve innovatie. 

4. Exploratieve en exploitatieve innovatie vragen duidelijk andere capaciteiten van de 

ondernemingen. Exploratieve innovatie vraagt om samenwerking met kennisinstellingen, 

diversiteit van een netwerk, co-creatie en ondersteuning van ondernemersverenigingen of 

intermediairs. Ondersteuning door deze laatste partij wordt maar ten dele door ondernemers 

onderkend. Exploitatieve innovatie vraagt vooral om samenwerking met leveranciers. 

Ondernemers scoren positief op beide aspecten van innovatie. Dit wordt ook duidelijk in (de 

beantwoording van) vragen betreffende netwerk en samenwerking waar er naast bepaalde 

overlap ook duidelijke verschillen aan te wijzen zijn. 

 

Motieven voor samenwerking 

5. Exploratieve innovatie (bedrijven zijn op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of 

diensten) is vooral nuttig in geval van snelle technologische veranderingen in de markt.  

6. Nabijheid van, betrouwbaarheid van, deskundigheid van contacten en vanwege strategische 

overwegingen zijn vooral de motieven voor van samenwerking, en in iets mindere mate 

vanwege praktische zaken en strategische overwegingen. Op motieven als het verwerven van 

kennis, vergroten van marktkansen of het vanwege co-creatie scoort men ongeveer even 

hoog. 

 

Effecten van samenwerking 

7. Samenwerking en netwerkkwaliteit draagt vooral bij aan exploratieve innovatie: bedrijven die 

op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of diensten. 

8. Samenwerking met kennisinstellingen loont - maar wordt nog onvoldoende benut - daar er 

zowel in de Belgische als ook Nederlandse sample een duidelijke correlatie tussen beide 

variabelen zit. 

9. Er zit duidelijk verschil betreffende de relatie tussen netwerkkenmerken en innovatie tussen 

Nederlandse en Belgische organisaties. Helaas is de populatie van Duitse respondenten relatief 

klein (n=24), waardoor het moeilijk is om hier statistisch valide uitspraken over te doen. Met 

name de realisatie dat Belgische bedrijven significant hoger scoren betreffende innovatie is 

een duidelijk signaal in dit onderzoek. 



10. De afwezigheid van een correlatie tussen netwerkkwaliteit en beide vormen van innovatie in 

het Belgische sample is een vraag die wij niet kunnen beantwoorden, temeer omdat dit in het 

Nederlandse sample wel leidt tot een positieve correlatie. Genoemd moet worden dat van 

sommige factoren van netwerkkwaliteit de significante drempel in het Belgische sample net 

missen en hier dus wel kort tegenaan liggen.  

 

  



4. ADVIES 
 

Voor de adviezen hebben we gekeken naar de scores op de individuele items die exploratieve en 

exploitatieve innovatie bepalen en de mate waarin deze correleren met elkaar. 

1. Exploratieve innovatie (op zoek zijn naar radicaal nieuwe producten en/of diensten) vraagt 

vooral om samenwerking met kennisinstellingen, diversiteit van een netwerk, co-creatie en 

ondersteuning van ondernemersverenigingen of intermediairs. Exploitatieve innovatie (focus 

op het finetunen van hun innovaties) vraagt vooral om samenwerking met leveranciers. Op 

deze variabelen scoren ondernemers overwegend positief.  

2. Ondernemers hoeven geen grote wijzigingen te realiseren wat betreft hun samenwerking en 

netwerkkwaliteit. De belangrijke kenmerken van samenwerking (sterke correlatie) zoals 

nabijheid, betrouwbaarheid, diversiteit en deskundigheid van contacten scoren positief voor 

zowel het Nederlandse als Belgische sample. Bedrijven maken hierin de juiste keuzes voor 

samenwerking.  

3. Zowel Zuid-Limburgse als ook Belgische bedrijven zouden iets sterker kunnen inzetten op de 

samenwerking met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten alsook op de 

ondersteuning door ondernemersverenigingen of intermediairs.  

4. Samenwerking met bedrijven over de grens alsook met ontwerpers of kunstenaars toont geen 

sterke correlatie met exploratieve en exploitatieve innovatie. De wens en het voornemen van 

de ondernemers om meer grensoverschrijdend te willen ondernemen kent daarmee op basis 

van deze studie geen grondslag. 

 

4.1 Advies voor ondernemers 
1. Ontwikkel netwerken op basis van nabijheid (bijvoorbeeld op uw eigen bedrijventerrein en 

gemeente), betrouwbaarheid en deskundigheid van contacten. Onderzoek hierbij mogelijk 

interessante (aanvullende) combinaties van de eigen sterkten van de onderneming (wie ben 

ik, wat weet en kan ik en wie ken ik?) met die van een ander. Dit betekent dat de basis voor 

samenwerken, hoe gek het misschien ook klinkt, begint bij een grondige analyse van uzelf als 

ondernemer en van uw onderneming. Pas als u in staat bent aan te geven wat u kan bieden 

in een samenwerking en waar u in een samenwerking naar op zoek bent, bij voorkeur op 

basis van concrete activiteiten binnen u organisatie, is er een vruchtbare bodem voor 

samenwerking die verder gaat dan het traditionele netwerken. Samen sta je sterker! 

 

2. De wereld verandert snel. Technologische, economische en politieke ontwikkelingen gaan 

soms zo snel dat ze voor een ondernemer bijna niet bij zijn te houden. Werk daarom samen  

met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Ondernemers die samenwerken 

met kennisinstellingen blijken succesvoller te zijn dan ondernemers die dit niet of sporadisch 

doen. 

‘We begrijpen ook dat samenwerking met een kennisinstelling niet altijd even makkelijk is. 

Houd er rekening mee dat een kennisinstelling vaak in een bepaalde structuur werkt en 

opgebouwd is uit verschillende les-eenheden en dat  - als u graag met studenten wil 

samenwerken -  deze les-eenheden vaak leidend zijn voor de beschikbaarheid van studenten. 

Vergeet daarnaast ook niet dat veel kennisinstellingen op zoek zijn naar data en/of 

onderwerpen voor onderzoek. De tegenpresentatie die u kan leveren voor de geboden hulp 



is het deelnemen aan onderzoek of beschikbaar stellen van data, relevant voor de 

betreffende onderzoeksprojecten. 

3. De toets voor de betrouwbaar en deskundigheid van partners in het netwerk is 

samenwerking en co-creatie. Combinaties (nieuw en soms zelf branchevreemd) van de eigen 

sterkten van de onderneming (wie ben ik, wat weet en kan ik en wie ken ik?) met die van een 

ander bieden kansen voor productontwikkeling én marktontwikkeling. Zelfs samenwerking 

met concurrentie blijkt voor beiden vaak win-win-situaties op te leveren. 

Onderzoek toont echter wel aan dat deze effecten vooral aanwezig zijn op het moment dat 

de frequentie en intensiteit van samenwerken met concurrenten niet te hoog is. Met andere 

woorden: wanneer u veel samenwerkt met uw concurrenten dreigt er een soort 

eenheidsworst te ontstaan waarin concurrerende bedrijven enkel op elkaar gaan lijken (door 

processen als benchmarking) en niet meer bezig zijn met “eigen” innovatie.   

 

4. De landsgrenzen blijken voor veel ondernemers barrières voor samenwerking met 

buitenlandse ondernemers, terwijl een interessant bedrijf voor kennis of samenwerking soms 

maar enkele kilometers verder weg gelegen is.  

Tips voor grensoverschrijdende samenwerking zijn de volgende.  

i. Het is altijd lastig om met vooroordelen en stereotypen om te gaan. Iedereen is 

individueel anders, maar toch ook deel van een cultuur. Houd hier rekening mee, maar 

denk er ook aan dat de ander dit zelfde probleem heeft. Nederlanders worden over het 

algemeen gezien als “snelle jongens” die even zaken komen doen. Wij zien ons uiteraard 

niet zo, maar de eerste visuele indruk is nou eenmaal vaak de kentekenplaat van een 

auto. 

ii. Wees goed voorbereid en leef je in in het bedrijf waar mee je contact zoekt. Voor Duitse 

bedrijven straalt dit professionaliteit uit en daarmee een vorm van autoriteit. Bij een 

Belgische ondernemer toont dit interesse aan en daarmee een vorm van vertrouwen. 

Pas je daarbij zoveel mogelijk aan aan de taal en gebruiken van de klant. Het hoeft niet 

perfect te zijn maar het toont de goede wil. 

iii. Zowel voor Duitse alsook voor Belgische bedrijven is het product/de dienst die men 

aanbiedt uiteraard van belang, maar vanuit een ander oogpunt. Een Duits bedrijf is 

gevoelig voor kwaliteit en is bereid daarvoor te betalen. Een Belgisch bedrijf zal de 

voorkeur geven aan een Belgisch product/dienst en zal meestal alleen een product uit 

een ander land (ook Nederland) afnemen wanneer er geen vergelijkbaar Belgisch 

product te vinden is. 

iv. Zorg dat afspraken goed (en ook schriftelijk) vastgelegd worden. Voor een Duits bedrijf 

is het niet automatisch dat een mondelinge afspraak ook een vast afspraak is, maar staat 

bedrijfsbelang op de eerste plaats. Bij een Belgisch bedrijf vermijdt men liever een 

afwijzing maar “wil men er nog over nadenken en moet men de baas vragen.” In het 

verlengde hiervan is het voor beide landen belangrijk om zo snel mogelijk met de 

persoon die beslissingsbevoegd is om tafel te gaan zitten. 

 

 

 

 

  



 

BIJLAGE 1 DATA-ANALYSES 
 

Tabel 1: Controlevariabelen 

 AGE FTE COUNTRY TECH_CHANGE COMP GROWTH 

EXPLR_INNO Pearson Correlation ,052 ,126 ,221** ,253** ,138* ,242** 

Sig. (2-tailed) ,439 ,062 ,001 ,000 ,041 ,000 

N 220 221 221 221 221 221 

EXPLOI_INNO Pearson Correlation -,048 ,138* ,194** ,158* ,114 ,091 

Sig. (2-tailed) ,475 ,041 ,004 ,019 ,090 ,176 

N 220 221 221 221 221 221 

 
Tabel 2: Nederland 

 N_KLANT N_LEVERANCIERS N_CONCURENT N_INTER N_UNI N_PUBLIEK N_ONTWERPERS 

EXPLR_INNO Pearson 

Correlation 
,119 ,038 ,015 ,028 ,231** ,158 ,076 

Sig. (2-

tailed) 
,144 ,644 ,852 ,735 ,004 ,053 ,351 

N 151 151 151 151 151 151 151 

EXPLOI_INNO Pearson 

Correlation 
,119 ,243** ,071 ,040 ,150 ,154 ,018 

Sig. (2-

tailed) 
,146 ,003 ,385 ,629 ,066 ,058 ,824 

N 151 151 151 151 151 151 151 

 
Tabel 3: België 

 N_KLANT N_LEVERANCIERS N_CONCURENT N_INTER N_UNI N_PUBLIEK N_ONTWERPERS 

EXPLR_INNO Pearson 

Correlation 
-,148 -,255* -,074 -,033 ,351** ,026 ,157 

Sig. (2-tailed) ,220 ,033 ,545 ,784 ,003 ,834 ,193 

N 70 70 70 70 70 70 70 

EXPLOI_INNO Pearson 

Correlation 
-,007 -,030 ,009 ,131 ,343** ,131 ,040 

Sig. (2-tailed) ,954 ,806 ,944 ,280 ,004 ,280 ,743 

N 70 70 70 70 70 70 70 

 

 



Tabel 4: Nederland 

 NETWERK_KWALITEIT C_NABIJHEID C_BETROUWBAARHEID C_DESKUNDIG C_DIVERSITEIT 

EXPLR_INNO Pearson 

Correlation 
,267** ,178* ,118 ,123 ,323** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,029 ,148 ,132 ,000 

N 151 151 151 151 151 

EXPLOI_INNO Pearson 

Correlation 
,195* ,154 ,010 ,184* ,195* 

Sig. (2-tailed) ,016 ,059 ,902 ,024 ,016 

N 151 151 151 151 151 

 

 
Tabel 5: België 

 NETWERK_KWALITEIT C_NABIJHEID C_BETROUWBAARHEID C_DESKUNDIG C_DIVERSITEIT 

EXPLR_INNO Pearson 

Correlation 
,169 ,066 ,124 ,105 ,232 

Sig. (2-tailed) ,162 ,589 ,305 ,388 ,054 

N 70 70 70 70 70 

EXPLOI_INNO Pearson 

Correlation 
,190 ,028 ,224 ,180 ,187 

Sig. (2-tailed) ,115 ,815 ,062 ,135 ,121 

N 70 70 70 70 70 

 

 


