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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Als anno 2009 aan consumenten, ondernemers en politici gevraagd wordt wie zij 

zien als de belangrijkste actoren om de economie weer aan de praat te krijgen 

en wat zij zien als de acties die dan door die actoren moeten worden onderno-

men, dan zal al gauw gewezen worden naar de overheid, de ondernemers en 

naar innoveren. De overheid als aanjager van de acties, ondernemend Nederland 

als de motor van de acties en innoveren als de inhoud van de acties: zonder on-

dernemen geen vernieuwen en zonder vernieuwen geen vooruitgang! 

 

Wanneer de focus nu gericht wordt op de motor van de economie, de onderne-

mers, dan is het onontkoombaar dat de aandacht ook en vooral gericht wordt op 

wat het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) kan bijdragen aan het economische her-

stel. Immers ruim 99 procent van alle bedrijven behoort tot het MKB1 en ruwweg 

40 procent hiervan behoort tot de detailhandel, de horeca en het ambacht. Dit 

zijn bedrijven die zich vooral richten op de consument of andere kleinschalige 

ondernemers. 

 

In dit rapport wordt de aandacht speciaal gericht op het MKB in de detailhandel, 

de horeca en het ambacht. Het rapport vormt de weerslag van een groot onder-

zoek naar de kenmerken van het innovatief ondernemerschap van het MKB in 

deze sectoren. Centraal in het onderzoek hebben de vragen gestaan: 

− Hoe staan ondernemers in deze sectoren tegenover vernieuwen (houding)? 

− Wat betekent kennis voor hun bereidheid (houding) om te innoveren? 

− Hoe werken kennis en houding door op het feitelijk innoveren? 

− Op welke wijze innoveren zij? 

− Wat is de impact van innoveren op hun bedrijfsresultaten? 

 

De basis voor het onderzoek vormen ruim 1.400 telefonische interviews met be-

drijven in de sectoren detailhandel, ambacht en horeca: circa 470 per sector. 

Iets meer dan de helft van de gesprekken (55 procent) betrof (jonge) onderne-

mingen die na 2003 zijn opgericht en 45 procent betrof (gevestigde) onderne-

mingen die in 2003 of de jaren daarvoor zijn opgericht. Tevens zijn per sector 5 

casestudies gedaan. 

 

Het rapport is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de aandacht gericht op ken-

nis, houding en vernieuwend gedrag in de drie sectoren tezamen (deel I). In deel 

II wordt apart aandacht gegeven aan vernieuwen in elk van de onderscheiden 

sectoren. Daarnaast wordt in deel II per sector ingegaan op verschillen tussen 

jonge ondernemingen en gevestigde ondernemingen. Verschillen tussen bedrij-

ven zonder (betaald) personeel (BZP) en bedrijven met personeel worden even-

eens algemeen besproken. Verder worden de sectoren met elkaar vergeleken op 

de onderscheiden onderwerpen kennis, houding, gedrag en resultaat. 

Ten slotte wordt in deel III de aandacht gericht op de lessen die uit het onder-

zoek getrokken kunnen worden voor het beleid van brancheorganisaties en voor 

de ondernemers. 

 

1 Bron: 'Ondernemen in de Sectoren: feiten en ontwikkelingen 2007-2009', EIM, november 2008. 
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Tevens zijn op basis van het onderzoek checklisten voor de ondernemers samen-

gesteld om hen te stimuleren om te vernieuwen. Deze checklisten zijn te vinden 

op de websites van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (www.hba.nl), het Hoofd-

bedrijfschap Detailhandel (www.hbd.nl) en het Bedrijfschap Horeca en Catering 

(www.kenniscentrumhoreca.nl) onder de kop: 'Verbetering door Vernieuwing'.1 

1.2 Opzet van het onderzoek 

In dit rapport staan de uitkomsten centraal van een groot onderzoek naar het 

innovatieve gedrag van kleine en middelgrote ondernemingen in de sectoren de-

tailhandel, ambacht en horeca. In dit hoofdstuk wordt een korte introductie ge-

geven op het onderzoek. Het onderzoek is gehouden onder 1.405 kleine en mid-

delgrote bedrijven. De verdeling van de bedrijven naar sector en twee leeftijds-

groepen is opgenomen in tabel 1. 

Tabel 1 De respondenten 

Sector 

Aantal jonge bedrijven  

(gevestigd na 2003) 

Aantal gevestigde bedrijven  

(gevestigd in 2003 of jaren daarvoor)  Totaal 

Detailhandel 253 225 478 

Horeca 283 194 477 

Ambacht 233 217 450 

Totaal 769 636 1.405 

 Bron: EIM, 2009. 

In de hoofdstukken die hierna volgen wordt ingezoomd op onze empirische be-

vindingen over de kennis, de houding en het gedrag van ondernemers in deze 

sectoren als het gaat om innoveren en op de resultaten van hun innoverend ge-

drag voor hun bedrijf. Deze uitkomsten vormen de basis voor een aantal belang-

wekkende conclusies over innovatief ondernemerschap in de beschouwde secto-

ren. 

 

Het model 

Om na te gaan welke relaties er bestaan tussen de structuur van de onderne-

ming, de kennis, de houding, het gedrag van ondernemers en hun bedrijfsresul-

taten zijn de volgende onderwerpen aan de orde gesteld: 

− Structuur van de onderneming (Structuur): 

In welke sector en specifieke branche daarbinnen is de onderneming actief? 

Hoe oud is de onderneming? Hoe groot is de onderneming (in termen van om-

zet en personeelsomvang)? 

− Kennis en ervaring van de ondernemer (Kennis): 

Hoe beoordeelt de ondernemer zijn of haar2 eigen kennis van het bedrijf en de 

markt? Wat zijn de belangrijkste kennisbronnen? Hoe oriënteert de onderne-

mer zich op zijn markt? Wat is zijn opleiding en ervaring? 

 

1 Met ingang van februari 2010. 

2 Hierna wordt in dit rapport gesproken over de ondernemer als 'hij', in verband met de eenvoud. 

Hierbij wordt echter uitdrukkelijk ook gedoeld op vrouwelijke ondernemers. 
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− Vernieuwingsbereidheid (Houding): 

Hoe groot is bereidheid van de ondernemer om risico's te nemen voor zijn be-

drijf? Wat weegt voor hem zwaarder: de uitdaging voor zijn bedrijf of de ze-

kerheid voor zijn bedrijf? 

− Feitelijk doorgevoerde en nog door te voeren vernieuwingen (Gedrag): 

Welke vernieuwingen heeft de ondernemer daadwerkelijk doorgevoerd in de 

afgelopen jaren? Welke vernieuwingen wil hij gaan doorvoeren en welke be-

lemmeringen ervaart hij bij de uitvoering van zijn plannen? 

− Bedrijfsuitkomsten en verwachtingen (Resultaat): 

Hoe is de ontwikkeling van de omzet en winst geweest in de afgelopen twee 

jaren en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? 

 

Het onderzoeksmodel dat is ontwikkeld om de relaties tussen structuur, kennis, 

houding, gedrag en resultaat vast te stellen is weergegeven in onderstaande fi-

guur. 

Figuur 1 Onderzoeksmodel innovatie 

KENNIS

HOUDING

INNOVATIEF GEDRAG

Resultaat van 

Innovatief gedrag

ervaring

1a

1b2a

2c

2b bedrijfskenmerken

1c

2d

BELEMMERINGEN 2e

3c

3a

3b

3e
3d

 

 Bron: EIM, 2009. 

In figuur 1 is tot uitdrukking gebracht dat het onderzoek zich heeft toegespitst 

op de volgende relaties: 

1 De invloedsfactoren op de houding (vernieuwingsgezindheid) 

Is er sprake van een relatie tussen kennis (1a) en ervaring (1b) van de on-

dernemer enerzijds en houding ten aanzien van veranderingen anderzijds? Zo 

ja, hoe sterk is deze relatie dan en welke richting heeft deze relatie? 

2 De invloedsfactoren op het innovatieve gedrag (feitelijk doorgevoerde ver-

nieuwingen) 

Is er sprake van een relatie tussen kennis (2a), ervaring (2b) en houding van 

de ondernemer (2c), bedrijfskenmerken (2d) en marktbelemmeringen (2e) 

enerzijds en het vernieuwingsgedrag van de ondernemers anderzijds? Zo ja, 

hoe sterk is deze relatie dan en welke richting heeft deze relatie? 

3 De invloedsfactoren op het resultaat (feitelijk resultaat in afgelopen 2 jaren) 

Is er sprake van een relatie tussen kennis (3a), ervaring (3b), vernieuwings-

gezindheid (3c), bedrijfskenmerken (3d) en vernieuwend gedrag (3e) ener-

zijds en de bedrijfsresultaten anderzijds? Zo ja, hoe sterk is deze relatie dan 

en welke richting heeft deze relatie? 
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In het model zijn de aspecten die mogelijk beïnvloed kunnen worden door de 

brancheorganisatie cursief, vet en in hoofdletters weergegeven. Dit zijn in 

beginsel de zaken waarop de brancheorganisatie haar inspanningen zou kunnen 

richten en waarin zij zou kunnen investeren in haar streven om het vernieuwen-

de gedrag van de ondernemers te versterken. 

1.3 Opbouw van het rapport 

Het rapport is opgebouwd uit drie delen: 

 

1 Innovatief ondernemen van kennis tot resultaat 

In dit deel (de hoofdstukken 2 tot en met 8) wordt ingegaan op de resultaten 

van het onderzoek naar innovatief ondernemerschap in de drie sectoren als 

geheel. Centraal in dit hoofdstuk staan de vragen: 

− Wat is innoveren? 

− Waarom innoveren ondernemers? 

− Wie innoveren? 

− Waarin innoveren zij? 

− Wat zijn de resultaten van innoveren? 

 

Er wordt in dit deel geen onderscheid gemaakt naar sectoren en naar typen 

van ondernemers. 

 

2 Innovatief ondernemen in de sectoren 

In dit deel wordt ingezoomd op de drie onderscheiden sectoren: detailhandel, 

horeca en ambacht. In de hoofdstukken 9, 10 en 11 worden de sectoren af-

zonderlijk besproken. Een vergelijking tussen de sectoren is opgenomen in 

hoofdstuk 12. De beschrijving in de sectorhoofdstukken is dusdanig dat elke 

sector apart gelezen kan worden los van de andere sectoren1. In dit deel 

wordt binnen elke sector afzonderlijk aandacht besteed aan verschillen op 

het gebied van kennis, houding en vernieuwend gedrag tussen jonge bedrij-

ven en gevestigde bedrijven. 

 

Ook worden in dit deel de verschillen tussen echt kleine zaken zoals Zelf-

standigen Zonder Personeel (ZZP) en Ondernemingen Zonder betaald Perso-

neel (OZP) en bedrijven met betaald personeel besproken. Deze bespreking 

is opgenomen omdat dit onderscheid doorwerkt in de verschillen in vernieu-

wing tussen de drie sectoren2. De groep ZZP en OZP worden hierna aange-

duid met de verzamelterm Bedrijven Zonder Personeel (BZP). 

 

 

1 De opzet van elk van de drie hoofdstukken is exact hetzelfde. Gezien de duidelijke overeenkom-

sten tussen de sectoren op een aantal punten (de verschillen zijn soms echt gradueel) zijn de 

teksten in deze drie hoofdstukken voor een belangrijk deel overeenkomstig met elkaar. Wij heb-

ben dit bezwaar geaccepteerd om de mogelijkheid van zelfstandig lezen per sector te kunnen 

bieden. 

2 Veelal wordt aan de ZZP'ers de bijzondere kwalificatie gegeven dat zij geen vaste locatie hebben 

van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in 

loondienst die wel vanuit een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen, spreekt men gewoonlijk van 

Ondernemingen Zonder Personeel (OZP). In het kader van dit onderzoek is er geen hard onder-

scheid gemaakt tussen ZZP en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer Bedrij-

ven Zonder Personeel (BZP). 
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3 De lessen 

In dit deel wordt ingegaan op de lessen die getrokken kunnen worden uit het 

onderzoek voor de individuele ondernemers en voor het beleid van branche-

organisaties. 
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Deel I 

Innovatief ondernemen: van kennis tot resultaat 
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2 Wat is nu innoveren? 

2.1 Definitie 

In de beleving van velen staat innovatie gelijk aan baanbrekende en vooral tech-

nologische vernieuwingen, staaltjes van hightech presteren die op zijn minst Ne-

derland verbaasd doen staan. Daarmee wordt innoveren op een hoog voetstuk 

geplaatst en wordt het onbereikbaar voor al die bedrijven die geen technologi-

sche hoogstandjes kunnen ontwikkelen. Met een dergelijke kwalificatie van inno-

veren schiet elk beroep op het MKB om te innoveren grotendeels zijn doel voor-

bij. Zeker zullen er kleinschalige laboratoria zijn die met verrassende hightech 

innovaties komen. Ook zullen er kleine en middelgrote bedrijven zijn die de 

nieuwste technologieën met succes implementeren, waardoor deze bedrijven to-

taal nieuwe markten kunnen aanboren. Maar het gros van de vernieuwingen bin-

nen het MKB valt dan buiten het blikveld. 

 

Maar is innoveren nu wel uitsluitend die ingrijpende hightech vernieuwing, of is 

innoveren meer dan dat of anders dan dat? Is innoveren niet gewoon vernieuwen 

of wordt daarmee innoveren dan weer onrecht aangedaan? Om daar een ant-

woord op te geven is het goed te kijken naar wat in de literatuur onder innove-

ren en innovatie wordt verstaan. Uit de vele definities en beschouwingen belich-

ten we er twee: de definitie die is opgenomen in de populaire kennisbron Wikipe-

dia en de meer formele definitie van de Amerikaanse Small Business Administra-

tion. 

 

Definities van innovatie en innoveren 

Innovatie of vernieuwing is het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten 

en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen 

bredere verbanden. Het proces van innovatie draait erom dingen op een nieuwe 

(en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken (bron: Wikipedia). 

 

Innoveren is 'een proces dat begint met een ontdekking, vervolgd wordt door de 

ontwikkeling van die ontdekking en resulteert in de introductie van een nieuw(e) 

product, proces of dienst op de markt'1 (bron: Small Business Administration). 

 

Opvallend is dat in beide omschrijvingen innovatie zeker niet per definitie be-

perkt blijft tot technologie, maar dat ook ruimte wordt gegeven aan andere ver-

nieuwingen dan technologische vernieuwing, vooral ook proces- en dienstenver-

nieuwing! Opvallend is ook dat beide definities direct een verband leggen tussen 

creëren en daadwerkelijk invoeren: zonder implementatie, zonder dat de ontdek-

king leidt tot uiteindelijke nieuwe producten, processen of diensten is er geen 

sprake van innovatie. Innovatie blijft dus niet beperkt tot 'een uitvinding'. Noch 

blijft innovatie beperkt tot een geheel nieuwe zaak. Innoveren staat ook voor in-

grijpend vernieuwen van iets wat al bestaat en voor verbeteren. 

 

1 In deze definitie is het oorspronkelijke woord 'inenting' bewust vertaald als ontdekking in plaats 

van de meer gangbare vertaling uitvinding. Een uitvinding is namelijk veel meer een spontaan, 

creatief en onvoorspelbaar proces dan het innoveren en hoeft niet per se ten grondslag te liggen 

aan een innovatie. Incrementele innovaties bijvoorbeeld gaan uit van het bestaande en voegen 

daar nieuwe dingen aan toe (zie ook paragraaf 2.2 'Kader en dimensies van innoveren'). 
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2.2 Kader en dimensies van innoveren 

Het ruwe kader 

Innoveren is, zoals hiervoor is aangegeven, veel meer dan zuiver en alleen een 

technisch nieuw eindproduct of een nieuwe productietechniek uitvinden. Het 

slaat ook op organisatorische processen en op diensten, het gaat ook om verbe-

teringen in bestaande zaken en het staat of valt met daadwerkelijke toepassing. 

Zonder invoering in de praktijk - 'implementatie' - geen innovatie! Dit komt ook 

naar voren in de kaders van innovatie die genoemd worden op Wikipedia. 

 

Kaders van innoveren 

Innovatie is meer dan alleen een technische verbetering. Belangrijk hierbij is de 

interactie tussen gebruiker en product. Innovatie kan ook in bijvoorbeeld 

management of marketing plaatsvinden. De gevolgen van het op een nieuwe wij-

ze toepassen van een bestaand product kunnen even groot zijn als de gevolgen 

van de introductie van het product zelf. Zo is de komst van het internet een 

technische innovatie, die zonder de ontwikkeling van e-business-strategieën 

waarschijnlijk minder succesvol zou zijn geweest. Garcia en Calanone1 merken in 

dit kader op dat innovaties anders zijn dan uitvindingen. Een ontdekking die 

nooit uit het laboratorium komt, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking in 

productie genomen wordt en waarde voor de onderneming toevoegt, ook als dat 

in de vorm van kostenbesparingen is, kan het een innovatie genoemd worden. In 

deze laatste omschrijving kan innovatie niet los gezien worden van marketing: 

zonder succesvolle vermarkting bestaat er geen innovatie (bron: Wikipedia). 

 

Innoveren, zo blijkt uit bovenstaande, valt niet strak af te bakenen in één harde 

definitie of te plaatsen in slechts één hokje. Innoveren kent zeer veel uitingen of 

vormen. Het gaat om alle mogelijke vormen van vernieuwing door het bedrijfsle-

ven die uiteindelijk worden opgenomen door 'de markt'. Deze markt wordt dan 

gevormd door de verwerkers, de interne en externe afnemers of gebruikers van 

deze nieuwe producten, processen of diensten. 

 

Implementatie door het bedrijfsleven en opname van de vernieuwingen door de 

markt is daarmee het doel en het eindresultaat van elk innovatief proces. Hier-

mee zijn ook de nieuwe of verbeterde producten, processen en diensten die het 

MKB zelf ontwikkelt ter verbetering van de bedrijfsvoering of ten behoeve van 

klanten aan te merken als innovatie. Dit betreft uiteraard ook de vernieuwingen 

die door het MKB binnen het ambacht worden gerealiseerd. 

 

De dimensies 

In het tekstkader hiervoor komen verschillende zaken naar voren die steeds 

weer vanuit een ander perspectief licht werpen op innoveren. We kunnen deze 

perspectieven aanduiden als de verschillende dimensies van innoveren. Zonder 

te pretenderen volledig te zijn, kunnen de navolgende dimensies worden onder-

scheiden: 

 

− De oorspong van de vernieuwing: waar start de innovatie? 

− Het object van innovatie, oftewel wat wordt vernieuwd? 

− De mate van innovatie, oftewel hoe sterk is de innovatie? 

 

1 Garcia en Galantine, A critica look at technological innovation typologie and innovativeness ter-

minology: a literature review, Journal of Product Innovation Management 19 (2002), pp. 110-

132. 
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− Het bereik van innovatie: waarop richt zich de innovatie? 

− De impact van de innovatie: voor wie is het een vernieuwing? 

 

Deze dimensies zijn uitgewerkt in figuur 2, waarin de vele invalshoeken van 

waaruit gekeken kan worden naar innovatie worden geïllustreerd. 

Figuur 2 De dimensies van innovatie 
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 Bron: EIM, 2009. 

Vooruitbl ik 

In de hoofdstukken 4 en volgende staan de innovaties vanuit de sectoren detail-

handel, horeca en ambacht centraal. We zullen ook daar zien dat het zowel om 

procesinnovaties en diensteninnovaties gaat als om productinnovaties. Wij zien 

dan dat de innovaties in de detailhandel veelal betrekking hebben op de organi-

satie en de communicatie, in het ambacht veelal op het product en de organisa-

tie en in de horeca vaak op het product en de communicatie. Elke sector heeft 

zijn eigen zwaartepunt als het om innoveren gaat. Ook zien wij dat het veelal 

gaat om verbeterende (geleidelijke) innovaties, hoewel radicale innovaties zeker 

ook voorkomen. Ook zal blijken dat innovaties in deze sectoren zowel gericht zijn 

op interne of zogeheten backoffice processen, als op externe of frontoffice pro-

cessen. Meestal zijn het secundaire innovaties, maar incidenteel - en bij de hore-

ca en ambacht vaker - betreft het primaire innovaties. Bij de externe doelgroep 

zijn innovaties gewoonlijk bedoeld voor de eigen afzetmarkt, een afzetmarkt die 

zich in het MKB in deze sectoren gewoonlijk beperkt tot de lokale of regionale 

klant. De impact betreft altijd vernieuwing voor het bedrijf en zijn klanten, maar 

vernieuwing voor de sector als geheel komt zeker ook voor. 
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3 Wat is innovatief ondernemerschap? 

Ondernemen is vernieuwen 

Innovatie, het klinkt nogal duur, maar feitelijk is het dus vernieuwen. Innovatief 

ondernemerschap kan dan ook eenvoudig worden getypeerd als vernieuwend on-

dernemerschap. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er bijna sprake is van een 

tautologie: is ondernemerschap niet altijd vernieuwend? Enerzijds bestaat de op-

vatting die ondernemerschap definieert als het voor eigen rekening en risico ex-

ploiteren van een onderneming. In de praktijk van het MKB zal deze afbakening 

nog steeds in belangrijke mate opgeld doen. Anderzijds gaan de moderne inzich-

ten over ondernemen en ondernemerschap verder dan deze traditionele uit-

gangssituatie waarin de ondernemer/eigenaar zelfstandig handelt voor eigen re-

kening en risico. Steeds meer is er ook sprake van ondernemerschap als gedrag: 

vernieuwingsgericht en risicobereid handelen vanuit de doelstellingen van het 

bedrijf, zonder dat per definitie sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Ook 

werknemers kunnen ondernemend en vernieuwingsgericht bezig zijn. In dat ge-

val spreekt men wel van 'intrapreneurship'. 

 

In figuur 3 is de relatie tussen ondernemerschap en innovatie gevisualiseerd, 

waarbij innovatief ondernemerschap is aangegeven. 

Figuur 3 Innovatief ondernemerschap gevisualiseerd 

MKB Grootbedrijf

zelfstandig eigenaar

ondernemerschap

innovatie

innovatief
ondernemerschap

MKB Grootbedrijf

zelfstandig eigenaar

ondernemerschap

innovatie

innovatief
ondernemerschap

 

 Bron: Bewerking van A. Wennekers en J. de Jong, EIM, 2008. 

Toelichting bij de figuur: 

− Het blauwe blok 'Zelfstandig eigenaar' in figuur 3 geeft ondernemerschap als 

beroep weer. Hierbij gaat het om individuen die voor eigen rekening en risico 
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werken. Het zelfstandig ondernemen gebeurt vrijwel uitsluitend in kleine en 

middelgrote ondernemingen. 

− Het groene blok 'Ondernemerschap' geeft ondernemerschap als gedrag weer. 

Hierbij gaat het om individuen die marktkansen (de zogenaamde 'entrepre-

neurial opportunities') zien en hier ook daadwerkelijk op inspelen. Onderne-

mend gedrag komt voor in zowel het midden- en kleinbedrijf, als het grootbe-

drijf. 

− Innovatie, weergegeven door het rode blok 'Innovatie', komt zowel voor bij 

kleine en middelgrote, als grote bedrijven. Ook maakt het zowel deel uit van 

'Zelfstandig eigenaar' als 'Ondernemerschap'. Het deel van innovatie dat niet 

tot innovatief ondernemerschap behoort, kunnen we aanduiden met marginale 

innovatie. Hierbij gaat het om marginale verbeteringen aan producten, dien-

sten of processen, die niet gerelateerd zijn aan marktkansen. 

− De overlap tussen 'Ondernemerschap' en 'Innovatie' geeft ten slotte het ge-

bied 'Innovatief ondernemerschap' weer (in de figuur het geel gearceerde ge-

deelte). 'Innovatief ondernemerschap' komt zowel bij kleine en middelgrote 

ondernemingen als bij grote ondernemingen voor. De rol van werknemers 

daarbij staat bekend als 'intrapreneurship'. 

 

In dit onderzoek staat het 'Innovatieve ondernemerschap' bij het MKB in de de-

tailhandel, de horeca en het ambacht centraal. Veelal gaat het hierbij om 'Zelf-

standig eigenaar'. Dit gaat 100 procent op voor alle Zelfstandigen Zonder Perso-

neel (ook wel ZZP'ers genoemd: zij die geen personeel in loondienst hebben) en 

voor alle Papa- en Mamazaken (bedrijven die of uitsluitend bemand worden door 

de ondernemer en zijn of haar partner of een enkel familielid dan wel een enkele 

werknemer van buiten de familiekring). Maar het MKB telt ook grotere onderne-

mingen. Statistisch gezien omvat het MKB bedrijven tot 100 werkzame personen 

en bij de grotere ondernemingen in het MKB komt naast entrepreneurship ook 

intrapreneurship zeker voor1. 

 

Innovatief of vernieuwend ondernemerschap 

Als in het volgende wordt gesproken over vernieuwend ondernemerschap, dan 

betreft dit het ondernemend gedrag van ondernemers en verantwoordelijk ma-

nagement in alle bedrijven, waarin sprake is van dynamisch en vernieuwend 

handelen. Hierbij worden bewust risico's genomen ten behoeve van de toekomst 

van het bedrijf. Het maakt niet uit of het een eenmansbedrijf is of een bedrijf 

met 100 werkzame personen. Ook maakt het niet uit of de vernieuwing wordt 

gedragen door de ondernemer/eigenaar dan wel door intrapreneurs: de personen 

in loondienst die de toekomst van het bedrijf strategisch helpen bepalen. 

 

Frontoff ice- en backoff ice-vernieuwingen 

Vernieuwingen kunnen door bedrijven doorgevoerd worden in zeer veel bedrijfs-

aspecten. Een deel van de vernieuwingen richt zich primair tot de klant en een 

deel heeft betrekking op de interne bedrijfs- en productieprocessen. Veelal wordt 

in dit verband gesproken over frontoffice- en backoffice-vernieuwingen. Als 

frontoffice-vernieuwingen zijn aan te merken alle nieuwe producten en diensten 

(zoals introducties van nieuwe producten, uitbreidingen van het assortiment met 

nieuwe productgroepen, nieuwe webwinkel naast bestaande winkel) die worden 

 

1 Zie Hessels, Hartog en Wennekers (2009). 
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aangeboden aan de klanten en ingrijpende nieuwe communicatievormen (zoals 

nieuwe winkelformule). Als backoffice-vernieuwingen zijn aan te merken alle 

nieuwe of ingrijpende veranderingen in het bedrijfs- of productieproces (zoals 

het gebruik van nieuwe technieken, apparatuur en/of software). Tevens worden 

investeringen in de kennis van het personeel aangemerkt als backoffice-

vernieuwingen. Bij de als backoffice-vernieuwingen aangemerkte investeringen 

dient echter de kanttekening geplaatst te worden dat deze investeringen uiter-

aard ook frontoffice-resultaten hebben. In onderstaand tekstkader zijn de ken-

merken van frontoffice- en backoffice-vernieuwingen op een rijtje gezet. 

 

Frontoffice-vernieuwingen 

Communicatie -> vernieuwingen met betrekking tot het gebruik van internet, de 

vestigingslocatie, de winkelformule of het bedrijfsconcept. 

Diensten -> vernieuwingen met betrekking tot de serviceverlening of klantenbin-

ding en het verstrekken van informatie en advies. 

Producten ->vernieuwingen met betrekking tot de kwaliteit van producten en 

(verbreding van) het assortiment. 

 

Backoffice-vernieuwingen 

Personeel -> vernieuwingen met betrekking tot het personeelsbeleid en vakbe-

kwaamheid of productkennis van het personeel. 

Bedrijfsproces -> vernieuwingen met betrekking tot winkelautomatisering of 

voorraadbeheer. 

Productieproces -> vernieuwingen met betrekking tot het gebruik van technie-

ken, apparatuur en/of software en materiaalgebruik. 

 

Vooruitbl ik op de rest van het rapport 

In de navolgende hoofdstukken wordt de focus gelegd op het innovatieve onder-

nemerschap binnen de detailhandel, de horeca en het ambacht. Aan de hand van 

de resultaten van een telefonische enquête onder 1.405 ondernemers-eigenaren 

wordt beschreven wie onder deze ondernemers innoveren, waarom zij innoveren, 

op welke gebieden zij innoveren, tegen welke belemmeringen zij aanlopen en 

welke resultaten zij boeken met innoveren. Hierbij wordt herhaaldelijk gesproken 

over het gedrag van de zelfstandige ondernemer, omdat dit gedrag in de meeste 

gevallen ook bepalend is voor de richting en het succes van de veelal kleinschali-

ge ondernemingen in deze sectoren. Dit wil echter niet zeggen dat intrapre-

neurship door anderen dan de ondernemer-eigenaar niet van betekenis is voor 

de innovaties in het MKB in deze sectoren. Wij besteden hier apart aandacht aan 

in deel II 'Innovatief ondernemen in de sectoren', waarbij aan de hand van enke-

le cases duidelijke voorbeelden van intrapreneurship worden gegeven. 
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4 Wie is nu die vernieuwende ondernemer? 

Innovatieve ondernemers zijn zoals eerder gesteld alle ondernemers die bewust 

toekomstgericht denken en handelen en daarbij bewust risico's nemen en bewust 

vernieuwingen doorvoeren om de toekomst van hun bedrijf te waarborgen. Maar 

wie zijn nu die vernieuwers, wat kenmerkt hen als persoon, in het bijzonder op 

de aspecten kennis en gedrag? Wat is hun leeftijd, opleiding en ervaring als on-

dernemer? Wat is de invloed van de sector waarin zij actief zijn en wat is de 

grootte van hun bedrijf? Welke betekenis moet gehecht worden aan mogelijke 

belemmeringen? Wat is de invloed van de vernieuwingen op de bedrijfsresulta-

ten? Scoren vernieuwende ondernemers nu beter of slechter op dit punt? 

4.1 Persoonlijke kenmerken van vernieuwende ondernemers 

 

De kwaliteiten van de innovatieve ondernemer 

Innovatieve ondernemers zijn ondernemers die duidelijk beter zicht hebben op 

hun eigen markt en de uitdagingen die van deze markt uitgaan voor het bedrijf. 

Innovatieve ondernemers hebben een beter gevoel voor markttrends, innovatie-

ve ondernemers kijken meer vooruit en hebben een duidelijker beeld van de 

kansen die de markt hen biedt. Innovatieve ondernemers hebben niet alleen 

meer kennis, zij staan ook veel meer open voor de uitdagingen. Duidelijk meer 

dan niet-innovatieve ondernemers zijn zij bereid om te veranderen, zijn zij be-

reid om vernieuwingen door te voeren. Daar waar de niet-innovatieve onderne-

mer voornamelijk uitgaat van de zekerheid die zijn bedrijf biedt en van waarde-

vastheid, daar gaat de innovatieve ondernemer uit van de onzekerheid van de 

markt en van waardecreatie. 

 

Uiteraard kan in de praktijk de scheidslijn tussen innovatieve en niet-innovatieve 

ondernemers niet altijd zo scherp getrokken worden als hiervoor is weergegeven. 

Eigenlijk is er sprake van een glijdende schaal (zie tabel 2). Deze schaal laat het 

volgende zien: 

− hoe meer marktkennis, des te meer ondernemers bereid zijn te vernieuwen en 

daarvoor risico's te nemen; 

− hoe meer en hoe hoger de genoten opleiding des te meer ondernemers bereid 

zijn risico's te nemen; 

− hoe meer kennis, des te meer ondernemers daadwerkelijk innoveren; 

− hoe meer ondernemers bereid zijn risico's te nemen, des te meer onderne-

mers ook daadwerkelijk innoveren. 

 

Kennis, houding en gedrag staan - in onderzoekstermen - in een positieve relatie 

tot elkaar. Er zijn echter ook nog andere factoren die het innovatieve onderne-

merschap (kunnen) beïnvloeden (zie tabel 2). Wat blijkt: 

− hoe groter het bedrijf, des te meer is de ondernemer bereid veranderingen 

door te voeren; 

− hoe meer ervaring de ondernemer heeft, des te minder is hij bereid verande-

ringen door te voeren; 

− hoe ouder de ondernemer is, des te minder is hij nog bereid om veranderin-

gen door te voeren; 
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− de leeftijd van de onderneming blijkt echter niet van betekenis als het gaat 

om het percentage ondernemers dat innoveert (niet in tabel 2). 

 

Tabel 2 laat zien hoe sterk de relaties zijn tussen de kennis van de ondernemer, 

zijn houding en zijn gedrag als het gaat om vernieuwen. 

Tabel 2 Invloedsfactoren voor houding, vernieuwend gedrag en (gerealiseerd) bedrijfs-

resultaat 

Invloedsfactor Onderdeel/omschrijving 

Aantoonbare 

invloed op  

geneigdheid om te  

vernieuwen 

 (houding) 

Aantoonbare 

 invloed op 

 vernieuwend 

 gedrag 

Kennis Opleidingsjaren ++ + 

 Eigen beoordeling marktkennis ++ Geen  

Ervaring Werkervaring als ondernemers -- Geen  

 Leeftijd van de ondernemer -- -- 

Houding Vernieuwingsgezindheid nvt ++ 

Belemmeringen Ervaren belemmeringen nvt Geen  

Bedrijfskenmerken Bedrijfsgrootte ++ ++ 

 Bron: EIM, 2009. 

Toelicht ing op tabel 2 

Tabel 2 geeft voor elke invloedsfactor aan of er sprake is van invloed op de hou-

ding om te innoveren, dan wel op het uiteindelijke innovatief gedrag. Als er ++ 

is aangegeven, is er sprake van een met hoge mate van zekerheid vastgesteld 

positief verband. Zo blijkt uit de tabel dat het aantal opleidingsjaren duidelijk 

een positief verband heeft met de houding van de ondernemer: des te groter het 

aantal opleidingsjaren, des te meer is de ondernemer bereid en in staat om (de 

noodzaak om) te veranderen te (be)zien. Aan de andere kant, als er -- staat dan 

is er met hoge mate van zekerheid sprake van een negatief verband. Bijvoor-

beeld: hoe ouder de ondernemer hoe minder hij feitelijk innoveert. In de tabel 

staat ook eenmaal een enkele +. Dat wil dan zeggen dat een positief verband is 

geconstateerd, maar dat de zekerheid minder hoog is. Een - in de tabel geeft 

dan aan dat er een negatief verband is geconstateerd, maar dat de zekerheid 

minder hoog is1. Niet beoordeelde relaties zijn in het model aangegeven met nvt. 

 

Deze systematiek wordt ook toegepast in tabel 7 (zie hoofdstuk 7 'Invloed van 

vernieuwen op bedrijfsresultaten'). 

 

1 In tabel 2 is aangegeven hoe aantoonbaar de onderzochte relaties zijn. Hierbij worden de navol-

gende coderingen aangehouden: 

++ = duidelijk aantoonbare positieve relatie (zekerheid van minimaal 95%) 

+ = licht aantoonbare positieve relatie (zekerheid van minimaal 90%) 

- - = duidelijk aantoonbare negatieve relatie (zekerheid van minimaal 95%) 

- = licht aantoonbare negatieve relatie (zekerheid van minimaal 90%). 
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4.2 Wat zijn de kennisbronnen van vernieuwende ondernemers? 

Uit tabel 2 komt naar voren dat eigen marktkennis van groot belang is als het 

gaat om de vernieuwingsbereidheid van de ondernemer en zijn feitelijke ver-

nieuwingsgedrag. Hoe groter de kennis, des te positiever staat de ondernemer 

tegenover veranderen en des te meer verandert hij! Steeds weer vernieuwen is 

de kern van modern ondernemerschap en de belangrijkste voorwaarde voor con-

tinu economisch succes. Inzicht in de kennisbronnen van de vernieuwende on-

dernemer is dan van groot belang. Waar en hoe oriënteert hij zich? Van welke 

kennisbronnen maakt hij vooral gebruik? Wat is het belang van zijn netwerken? 

 

De belangrijkste kennisbronnen voor de vernieuwende ondernemer zijn de klan-

ten, vakbeurzen, zijn netwerk en zijn collega's. Ondernemers oriënteren zich 

vaak zeer doelgericht en productgericht. De vakbeurs en de vakbladen zijn daar-

toe media bij uitstek. Maar ook hechten zij veel belang aan de inzichten van het 

eigen bedrijfsnetwerk, van de leveranciers en van collega's. Verder worden de 

medewerkers van het eigen bedrijf vaak gezien als een belangrijke kennisbron. 

In onderstaande twee cases wordt beschreven van welke kennisbronnen de on-

dernemers gebruik hebben gemaakt. 

De Winckelaer: kennisbronnen 

De ondernemer heeft destijds veel steun ontvangen van de Cen-

trale Branchevereniging Wonen (CBW). De CBW behartigt de 

belangen van de meubelverkopers, vormt een sparringpartner, 

verstrekt juridisch advies en onderhandelt met de overheid. 

Daarnaast organiseert de CBW bijeenkomsten waardoor de mo-

gelijkheid wordt geboden om te spreken met andere collega-

ondernemers. Tevens worden trainingen verzorgd door de CBW, 

waaronder omgang met klachten van klanten. De ondernemer 

heeft tevens steun ontvangen van het Koninklijk Nederlands 

Ondernemers Verbond. 
 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Bed & Breakfast Boerderij Hazenveld: kennisbronnen 

De ondernemer heeft informatiebijeenkomsten over de 

Groene Hart Stimuleringsregeling bijgewoond. Daarna zijn 

diverse bestaande minicampings bezocht om hiervan te 

leren en inspiratie op te doen. Vervolgens is samen met de 

agrarische natuurvereniging De Utrechtse Venen een be-

drijfsplan en een juridisch plan opgesteld. Tevens is deze 

natuurvereniging ingeschakeld voor de aanvraag van sub-

sidie en vergunningen. Verder is LTO-Nederland ingescha-

keld bij de moeilijke bestemmingsprocedures inzake het 

toekennen van de Bed & Breakfast bestemming.  

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 

Met betrekking tot de kennisoriëntatie van de ondernemer zijn er duidelijke ver-

schillen aan te geven tussen vernieuwende en niet-vernieuwende ondernemers. 

Dooreengenomen hechten vernieuwende ondernemers meer waarde aan hun 



 

24  

netwerk van collega-ondernemers, vakliteratuur, internet, de brancheorganisatie 

en de eigen medewerkers als informatiebronnen van vernieuwing dan niet-

vernieuwende ondernemers. In tabel 3 zijn de belangrijkste verschillen tussen 

vernieuwende en niet-vernieuwende ondernemers grijs gearceerd. Het gaat hier-

bij om verschillen van 10 procent of meer. 

Tabel 3 Percentage vernieuwende (V) en niet-vernieuwende ondernemers dat heeft 

aangegeven dat de betreffende informatiebron van vernieuwing enigszins of 

zeer belangrijk is 

 Detailhandel Horeca Ambacht 

 V NV V NV V NV 

Informatiebron Informatiebron is enigszins of zeer belangrijk (%) 

Medewerkers 62% 42% 82% 76% 47% 28% 

Collega-ondernemers 73% 67% 80% 79% 78% 68% 

Franchiseorganisatie/inkoopvereniging 38% 34% 28% 30% 34% 24% 

Brancheorganisatie 54% 50% 63% 55% 66% 54% 

Klanten 94% 89% 95% 93% 89% 83% 

Leveranciers 87% 85% 80% 80% 85% 80% 

Vakliteratuur (tijdschriften, publicaties) 77% 64% 71% 54% 78% 70% 

Internet 84% 73% 82% 66% 81% 73% 

 Bron: EIM, 2009. 

4.3 De invloed van de sector 

In tabel 2 is niet de invloed van de sector opgenomen. Dit is gedaan omdat de 

invloed van de sector niet eenvoudig in een samenvattende plus of min valt aan 

te geven. Elke sector heeft immers zijn eigen specifieke mogelijkheden om te 

vernieuwen en ook zijn eigen samenstelling van ondernemingen. Als dan een uit-

spraak wordt gedaan over een sector, waarin vernieuwingen in meer of mindere 

mate gestimuleerd worden dan in een andere sector, dan zou met recht gezegd 

kunnen worden dat hier appels met peren worden vergeleken. In deel II wordt 

daarom dieper ingegaan op de specifieke kenmerken van elke sector afzonder-

lijk. Dit maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen 

de sectoren op het gebied van het doorvoeren van vernieuwingen. Meer specifiek 

gaat het om de volgende vragen: 'Waarom wordt in de ene sector door meer on-

dernemers vernieuwd dan in de andere sector?' en 'Waarom wordt in de ene sec-

tor op meer en/of op andere punten vernieuwd dan in de andere sector?'. 

 

Toch kan aan de sector niet helemaal voorbij worden gegaan als het gaat om wie 

nu die vernieuwende ondernemers zijn. Zo blijkt uit het onderzoek dat in de ho-

reca relatief meer ondernemers vernieuwen dan in de detailhandel. Dit geldt nog 

sterker wanneer de horeca op dit punt wordt vergeleken met het ambacht. In ta-

bel 4 wordt dit geïllustreerd. In deel II wordt nader ingegaan op de achtergron-

den hiervan. 
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Tabel 4 Percentage vernieuwende ondernemers naar sector en leeftijd van het bedrijf 

Sector 

% jonge bedrijven  

(gevestigd na 2003) 

% gevestigde bedrijven 

 (gevestigd in 2003 of jaren daarvoor)  Totaal 

Detailhandel 52 55 54 

Horeca 61 59 60 

Ambacht 39 43 41 

 Bron: EIM, 2009. 

4.4 Het prototype van de vernieuwende ondernemer 

Op basis van de resultaten van het onderzoek valt met enige vrijheid een proto-

type van de vernieuwende ondernemer aan te geven. Een prototype dat herken-

baar is voor alle drie sectoren. Dit prototype is weergegeven in het onderstaande 

tekstkader. Uiteraard zijn er in de praktijk ook vernieuwende ondernemers die 

niet precies aan dit profiel voldoen. Dit geldt met name voor hun demografische 

kenmerken. 

 

Het prototype van de vernieuwende ondernemer 

 

Persoonlijke achtergrond 

− Hij/zij is tussen de 35 en 50 jaar oud (relatief jonge ondernemer) 

− Hij/zij heeft 1 tot 5 jaar werkervaring als zelfstandig ondernemer 

− Hij/zij heeft een middelbare tot hogere (beroeps)opleiding 

Zijn of haar bedrijf 

− Hij/zij heeft een bedrijf met circa 1 tot 5 werkzame personen  

− Zijn/haar bedrijf bestaat circa 10 jaar (niet jong, niet oud) 

Oriëntatie 

− Hij/zij bezoekt geregeld de vakbeurs 

− Hij/zij pluist de vakbladen uit 

− Hij/zij participeert in een eigen netwerk van bedrijven 

Kennis en houding 

− Hij/zij heeft een goede marktkennis 

− Hij/zij is 'eager': steeds op zoek naar vernieuwing 

− Hij/zij heeft lef: is bereid risico's te nemen 

− Hij/zij heeft een goede neus voor kansen 
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5 Waarom vernieuwen ondernemers? 

Innoveren om te innoveren, vernieuwen om te vernieuwen? Dat is niet het uit-

gangspunt waarom ondernemers in de detailhandel, de horeca en het ambacht 

vernieuwen. Ondernemers handelen toch vooral rationeel. Het streven naar ver-

betering van de directe resultaten van het bedrijf, de vooruitzichten op langere 

termijn en het imago staan duidelijk voorop bij ondernemers in het MKB als zij 

overgaan tot vernieuwen. Vernieuwing staat voor hen altijd in dienst van het be-

drijf en wordt niet gezien als een bevrediging van een eigen drang tot vernieu-

wen. Uiteraard is men 'eager', maar de ratio staat voorop. Hieronder wordt het 

beeld beschreven dat is ontstaan op basis van face-to-face gesprekken met 15 

ondernemers. 

 

Verbetering van het bedrijfsresultaat door eff ic iënt ieverbetering 

Een eerste doel van het doorvoeren van vernieuwingen is de winst te verbeteren. 

Dit gebeurt via het doorvoeren van verbeteringen (vereenvoudiging, modernise-

ring) in het productieproces (zie case Machinale Brei Inrichting JoJo), de logistie-

ke processen en de administratieve processen (verbetering van de efficiëntie). 

De ondernemers achten het doorvoeren van dergelijke vernieuwingen noodzake-

lijk om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen en om een solide basis te 

creëren voor verdere groei. Daarnaast worden vernieuwingen doorgevoerd om 

risicospreiding te creëren. 

Machinale Brei Inrichting JoJo: vereenvoudiging en modernisering van het productieproces 

In Nederland vormen de hoge loonkosten de bottleneck. 

Daarom hebben vernieuwingen binnen de Machinale Brei 

Inrichting JoJo doorgaans betrekking op het vereenvoudi-

gen en moderniseren van het productieproces. Daarnaast 

zijn vernieuwingen binnen het bedrijf doorgevoerd om aan 

de wensen van de afnemers te kunnen voldoen. Deze af-

nemers zijn op de hoogte van de nieuwste items en willen 

hierover beschikken. Het bedrijf tracht de afnemers zo 

goed mogelijk te bedienen. Tevens zijn vernieuwingen 

doorgevoerd om een hogere omzet te realiseren en de 

klantenkring uit te breiden. 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 

Verbetering van de dienstverlening 

Een tweede doel vormt het behoud van de bestaande klantenkring en de uitbrei-

ding van de klantenkring met nieuwe klanten (bereik van het bedrijf). Het stre-

ven is daarbij om via het doorvoeren van vernieuwingen nog beter te kunnen 

voldoen aan de wensen van de klant (zie case Tapperij De Zwaan). In dit kader 

worden ook een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening genoemd en 

de uitbreiding met of juist het weglaten van bepaalde producten uit het assorti-

ment. Het weglaten van bepaalde producten uit het assortiment heeft daarnaast 

mogelijk een duidelijk efficiëntievoordeel: het assortiment wordt minder complex 
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en daardoor beter beheersbaar. Met de uitbreiding van diensten en producten 

kunnen weer nieuwe markten worden aangeboord. 

Tapperij De Zwaan: klanten snel en accuraat bedienen met 'handheld' bestelsysteem 

Vernieuwingen zijn doorgevoerd om de efficiëntie te verbeteren 

en kosten te besparen. Met  het 'handheld' bestelsysteem kun-

nen klanten snel en accuraat bediend worden. Tevens wordt de 

kans op fouten hiermee aanzienlijk gereduceerd, aangezien de 

doorgegeven bestelling automatisch wordt vastgelegd in de 

kassa. Ook heeft het personeel destijds de Masterclass training 

bier tappen van Heineken gevolgd, met de bijbehorende ver-

kooptechnieken. De klant attenderen op andere soorten speci-

aal bier vormt een voorbeeld van een verkooptechniek. Door 

het personeel trainingen te laten volgen voelen ze zich zeker-

der op het gebied van het geven van advies over bepaalde pro-

ducten. 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 

Verbetering van het imago 

Een belangrijk derde doel vormt de verbetering van de (professionele) uitstraling 

en de herkenbaarheid van het bedrijf (zie case Into Hair). Hierbij wordt eveneens 

gestreefd naar een verbetering van het onderscheidend vermogen. Ook betekent 

het doorvoeren van vernieuwingen vaak een nieuwe impuls voor de medewer-

kers. Een nieuwe impuls levert doorgaans een positieve bijdrage aan de motiva-

tie van het personeel en de onderlinge sfeer binnen het team. Hierbij geldt wel 

als voorwaarde dat de medewerkers worden betrokken bij het vernieuwingspro-

ces. Verder draagt het creëren van een optimale werkomgeving voor medewer-

kers positief bij aan de professionele uitstraling van het bedrijf. 

Into Hair: ontwerpen van nieuw logo en huisstijl 

Binnen bepaalde vaste richtlijnen die zijn vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement, heeft de ondernemer het innova-

tieproces voornamelijk gebaseerd op Fingerspitzengefühl. 

Vanwege een beperkt budget heeft de ondernemer in sa-

menwerking met een vriend, die werkzaam is als grafisch 

vormgever/drukker, het logo en de huisstijl voor Into Hair 

ontworpen. Tevens heeft de ondernemer in samenwerking 

met een andere vriend de houten spiegels in de kapsalon 

ontworpen en (zelf) vervaardigd. De klanten merken de 

vooruitgang binnen de salon op en reageren hier  

enthousiast op. 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 
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6 Hoe vaak en waarin vernieuwen bedrijven? 

6.1 Aantal vernieuwingen en intensiteit van vernieuwen 

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in detailhandel, ambacht en horeca, 

heeft in de afgelopen twee jaar bijna 50 procent oftewel bijna 170.000 bedrijven 

vernieuwingen doorgevoerd. In doorsnee voert elk vernieuwend bedrijf circa drie 

vernieuwingen door in een periode van twee jaar. Dat betekent dat er in de afge-

lopen twee jaar door de 170.000 vernieuwende bedrijven in deze sectoren circa 

500.000 (grotere en kleinere) vernieuwingen zijn doorgevoerd. Op jaarbasis gaat 

het dan om 250.000 vernieuwingen. Van deze vernieuwingen is ruim 25 procent 

gericht op het personeel en op verbeteringen in het bedrijfs- of productieproces. 

De resterende 75 procent is gericht op nieuwe diensten, nieuwe communicatie-

vormen (met name de winkelformule) en op nieuwe producten voor de afzet-

markt van het bedrijf. Jaarlijks krijgen daarmee de klanten van deze sectoren 

ruim 185.000 echt nieuwe signalen, inclusief vele nieuwe diensten en nieuwe 

producten. En als uiteindelijk de koper de aanjager is van de markt en van de 

economie, dan kan zeker niet aan deze 185.000 vernieuwingen voorbij worden 

gegaan! Het toont het enorme belang van de detailhandel, de horeca en het am-

bacht als het gaat om vernieuwingen die uiteindelijk moeten worden opgenomen 

door de eindgebruiker/consument. 

 

170.000 vernieuwende bedrijven in twee jaar: 250.000 vernieuwingen op 

jaarbasis 

In de afgelopen twee jaren hebben bijna 170.000 bedrijven in de detailhandel, 

de horeca en het ambacht duidelijke vernieuwingen doorgevoerd. Op jaarbasis 

gaat het dan om circa 250.000 vernieuwingen. Ruim 185.000 van deze vernieu-

wingen zijn direct gericht op de afzetmarkt, oftewel de eindgebruikers, consu-

menten van deze nieuwe producten en diensten. 

 

Zoals aangegeven, voert 50 procent van alle MKB-bedrijven in twee jaar gemid-

deld drie innovaties door. Per sector zijn er in dit verband overigens wel duidelij-

ke verschillen aan te geven. De vernieuwende horecaondernemer voert gemid-

deld 3,7 vernieuwingen door, de detaillist gemiddeld 3,3 vernieuwingen en de 

ondernemer in het ambacht 2,8 vernieuwingen. De verschillen tussen de secto-

ren zijn niet alleen te herleiden tot de specifieke kenmerken van de werkzaam-

heden (ambacht: technologische vernieuwingen; detailhandel winkelformule, as-

sortiment; horeca: restaurantvernieuwingen, dienstenvernieuwingen), zij hebben 

ook betrekking op de verschillen in samenstelling per sector. Zo telt het ambacht 

relatief veel BZP'ers en die kunnen per definitie niet investeren in hun personeel. 

Daarnaast moet ook gewezen worden op de karakteristieken van de doelgroepen 

(is de doelgroep veeleisend, sterk wisselend of juist stabiel) en de dynamiek van 

de markt (is er sprake van een hoge concurrentiedruk of juist van een 'stille 

markt' die niet noopt tot vernieuwingen). In deel II zal hierop nader worden in-

gegaan. 

6.2 Het object van vernieuwing 

Zoals in hoofdstuk 3 reeds is vermeld kunnen vernieuwingen worden doorge-

voerd in zeer veel bedrijfsaspecten. Een deel van de vernieuwingen richt zich 
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primair tot de klant (frontoffice-vernieuwingen) en een deel heeft betrekking op 

de interne processen (backoffice-vernieuwingen). Van alle vernieuwingen in de 

drie onderzochte sectoren is bijna 75 procent frontoffice gericht en ruim 25 pro-

cent backoffice. In onderstaande cases worden voorbeelden van backoffice- en 

frontoffice-vernieuwingen gegeven. 

Hamers Steel Profile BV: backoffice-vernieuwing 

De ondernemer heeft een machine ontwikkeld die 120 me-

ter profiel per minuut kan produceren. Daarnaast heeft de 

ondernemer octrooi voor 20 jaar binnen Europa verkregen, 

om dubbelzijdig (niet verouderend) tape vanuit het buiten-

land te importeren. Op deze wijze wordt het mogelijk om 

gipswanden vast te plakken aan profielen in plaats van ze 

vast te schroeven. Voordeel hiervan is dat men bijvoor-

beeld langer door kan blijven werken in ziekenhuizen 

(maximaal 4 uur per dag overlast) en dat tijd kan worden 

bespaard. 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 

De Passiebloem: frontoffice-vernieuwing 

Vernieuwingen zijn doorgevoerd omdat de ondernemer van 

mening is dat voortdurend geïnvesteerd moet worden in 

klantenrelaties. Vernieuwingen op het gebied van internet 

zijn doorgevoerd, vanwege het gemak voor de klant, het 

brede bereik en de vele mogelijkheden die het internet 

biedt op het gebied van het neerzetten van het bedrijf. 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Hotel V: frontoffice-vernieuwing 

Vanaf de start van werd zo veel mogelijk digitaal en online 

gemanaged. Voor het bedrijf is het makkelijker om snel 

noodzakelijke innovaties door te voeren in de bedrijfsvoe-

ring dan langer bestaande en conservatieve hotelbedrij-

ven. Denk daarbij aan voortschrijdende online marketing, 

blogs, yielding (optimaliseren van de omzet), twitter en 

het creëren van de mogelijkheid voor gasten om reacties 

en reviews op de website te plaatsen. Het doorvoeren van 

vernieuwingen is leuk en noodzakelijk om op lange termijn 

bestaansrecht te behouden. Het maakt het hotelvak nog 

boeiender. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 
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De verdeling van het totale aantal jaarlijkse vernieuwingen naar sector en gebied 

is opgenomen in figuur 4. De figuur illustreert dat de meeste frontoffice-

vernieuwingen afkomstig zijn van de detailhandel. De meeste backoffice-

vernieuwingen worden gerealiseerd door het ambacht. 

Figuur 4 Vernieuwingen naar sector en externe versus interne gerichtheid 
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 Bron: EIM, 2009. 

Een verbijzondering van de vernieuwingen naar aard is opgenomen in tabel 5. 

Deze tabel maakt nog nader duidelijk dat (productietechnische) backoffice-

vernieuwingen vooral terug te vinden zijn in het ambacht. Frontoffice-

vernieuwingen zoals klantgerichte vernieuwingen van de bedrijfsformule (restau-

rant, winkel) zijn het meest terug te vinden bij de horeca en de detailhandel. 

Opvallend is dat niettemin bij alle drie de sectoren het zwaartepunt in de ver-

nieuwingen ligt bij de frontoffice-vernieuwingen. 
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Tabel 5 Vernieuwingen naar sector en type in procenten van alle vernieuwingen 

 Detailhandel Ambacht Horeca Totaal 

frontoffice 79 63 77 75 

- communicatie/formule 26 18 36 28 

- dienst 28 14 24 24 

- product 25 31 17 23 

backoffice 21 37 23 25 

- personeel 10 10 13 11 

- bedrijfsprocessen 11 0 10 9 

- productieprocessen 0 27 0 5 

totaal 100 100 100 100 

 Bron: EIM, 2009. 

6.3 Bereik en impact van de vernieuwingen 

De belangrijkste doelgroep van de detailhandel, de horeca en het ambacht zijn 

consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen als eindgebruiker of als 

verwerker van de producten en diensten die worden aangeboden. Voor het me-

rendeel gaat het om eindgebruikers van de producten of diensten. Daarmee is 

het bereik van detailhandel, ambacht en horeca, als het gaat om het opnemen 

van vernieuwingen door de markt, op Nederlandse schaal enorm: zeker zo'n 10 

miljoen beslissers aan de zijde van de consumenten en enkele honderdduizenden 

beslissers aan de zijde van het bedrijfsleven. Deze sectoren vormen daarmee 

wellicht het belangrijkste kanaal om het geheel aan vernieuwingen die worden 

doorgevoerd van oerproducent tot laatste schakel te laten landen bij de eindge-

bruiker. 

 

Het bereik van detailhandel, ambacht en horeca mag dan enorm zijn, de impact 

is van een andere orde. De impact betreft de beleving van de vernieuwing. Voor 

wie is het nu een echte vernieuwing, voor het bedrijf dat de vernieuwing brengt 

of voor de sector als geheel? Uit het onderzoek blijkt dat van alle doorgevoerde 

vernieuwingen circa 85 procent aan te merken is als vernieuwingen die uitslui-

tend nieuw zijn voor het bedrijf (zoals het toevoegen van een nieuwe assorti-

mentsgroep). Bij 15 procent gaat het echter om duidelijk ingrijpender vernieu-

wingen, vernieuwingen die ook baanbrekend zijn in en voor de sector als geheel 

(zoals nieuwe productiewijzen, nieuwe bedrijfsprocessen of totaal nieuwe dien-

sten). 

 

In tabel 6 wordt de impact van de vernieuwingen weergegeven. Hieruit blijkt dat 

met name in het ambacht vernieuwingen worden doorgevoerd die (door de on-

dernemers zelf) worden aangemerkt als vernieuwingen die gelden voor de sector 

als geheel. Het gaat hierbij vaak om producten en productieprocessen die nog 

niet eerder binnen de sector zijn geïntroduceerd. Binnen de detailhandel en de 

horeca gaat het relatief vaker om vernieuwingen die nieuw zijn voor het bedrijf 

en/of zijn klantenkring, maar die elders mogelijk ook al eerder zijn geïntrodu-

ceerd door anderen. Hierbij gaat het om diffusie (verspreiding), terwijl het bij 

'nieuw voor de sector' gaat om de introductie van de vernieuwing op de markt. 
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Tabel 6 Impact van vernieuwingen naar sector en aard in procenten van alle vernieu-

wingen (afgeronde percentages) 

 Detailhandel Ambacht Horeca Totaal 

frontoffice, nieuw voor bedrijf 63 53 67 63 

frontoffice, nieuw voor sector of branche 15 10 9 12 

backoffice, nieuw voor het bedrijf 19 30 21 22 

backoffice, nieuw voor sector of branche 2 7 2 3 

 Bron: EIM, 2009. 

Van alle vernieuwingen is uiteindelijk 15 procent aan te merken als compleet 

nieuw voor de markt. Bij 85 procent gaat het om verbeteringen en om optimali-

sering van bestaande concepten en processen binnen het eigen bedrijf of voor de 

eigen markt. 
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7 Invloed van vernieuwen op bedrijfsresultaten 

Eerder is de vraag gesteld 'Waarom vernieuwen bedrijven?' De belangrijkste re-

denen bleken: de positie van het bedrijf moet er slagvaardiger door worden, be-

ter bestand tegen de concurrentie, winstgevender of gewoon groei van de omzet! 

Worden deze doelen ook waargemaakt? Het antwoord op deze vraag is: Wel de-

gelijk! 

 

In het onderzoek is nagegaan of het doorvoeren van vernieuwingen samengaat 

met betere bedrijfsresultaten (omzet- en winstontwikkeling). Daarbij is een ver-

gelijking gemaakt tussen vernieuwende en niet-vernieuwende bedrijven wat be-

treft de ontwikkeling van hun omzet en winst in de afgelopen twee jaren. Uit de 

analyse blijkt dat naarmate bedrijven meer vernieuwen zij ook betere resultaten 

rapporteren (gerealiseerde omzet en winst in de afgelopen twee jaar). Dit geldt 

zowel voor jonge bedrijven als voor al langer gevestigde bedrijven. Ook zijn ver-

nieuwende bedrijven positiever over de verwachte ontwikkeling van de bedrijfs-

resultaten in de komende jaren. Kijkend naar deze uitslag kan gesteld worden 

dat (geabstraheerd van de kosten, de tijd en de inspanning die verbonden zijn 

aan het realiseren van de vernieuwingen) vernieuwen loont. 

 

Vernieuwen loont 

Naarmate meer vernieuwingen zijn doorgevoerd is er sprake van een betere ont-

wikkeling van het bedrijf, niet alleen wat betreft de omzet- en winstontwikkeling 

in de eerste jaren tijdens en na de invoering, maar ook voor de (eerste) jaren 

daarna. 

 

In tabel 7 wordt voor de drie sectoren geïllustreerd welke factoren (kennis, erva-

ring, houding, structuur van het bedrijf en vernieuwend gedrag) van invloed zijn 

op de bedrijfsresultaten. Ook uit deze brede vergelijking blijkt dat vernieuwen 

loont. 
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Tabel 7 De relatie tussen resultaat van het bedrijf, kennis, ervaring, houding, structuur 

van het bedrijf en vernieuwend gedrag* 

Invloed op de bedrijfsresultaten 

Invloedsfactor Onderdeel/omschrijving 

voor de  

detailhandel 

voor het  

ambacht  

voor de  

horeca 

Kennis Opleidingsjaren geen - geen 

 Eigen beoordeling marktkennis geen geen geen 

Ervaring Werkervaring als ondernemers - - - geen 

 Leeftijd van de ondernemer - geen geen  

Houding Vernieuwingsgezindheid ++ ++ ++ 

Bedrijfskenmerken Bedrijfsgrootte + + geen 

Vernieuwend gedrag Aantal vernieuwingen geen ++ + 

 * Uit tabel 7 zou kunnen worden afgeleid dat meer vernieuwend gedrag niet echt zou 

bijdragen aan de bedrijfsresultaten in de detailhandel, gezien de kwalificatie 'geen' op dit 

punt. Dit is een conclusie die evenwel geen recht doet aan het belang van vernieuwend 

gedrag voor de bedrijfsresultaten in de detailhandel. Alleen bij de detailhandel blijkt dit 

al volledig te worden toegerekend aan de relatie tussen vernieuwingsbereidheid en be-

drijfsresultaten. Indien van deze vernieuwingsbereidheid zou worden geabstraheerd in 

het verklaringsmodel, dan zou ook zeker voor de detailhandel een duidelijk positieve re-

latie blijken tussen vernieuwingen en bedrijfsresultaten. 

 Bron: EIM, 2009. 
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8 Conclusies deel I 

Zonder implementat ie geen vernieuwing 

Vernieuwen is meer dan alleen maar technisch vernieuwen, meer dan alleen 

baanbrekende technische hoogstandjes. Vernieuwen slaat op alle duidelijke 

(geen marginale) vernieuwingen die tot doel hebben bedrijfsprocessen, produc-

ten en diensten aanmerkelijk te verbeteren. Vernieuwingen moeten niet alleen 

bedacht worden maar moeten ook daadwerkelijk worden ingevoerd. Zonder im-

plementatie geen vernieuwing. 

 

250.000 innovaties 

Door de detailhandel, de horeca en het ambacht worden in hoge mate duidelijke 

vernieuwingen doorgevoerd. Dit betreft in ruime meerderheid zogeheten frontof-

fice-vernieuwingen, maar backoffice-verbeteringen vinden ook veelvuldig plaats. 

Vaak gaat het één samen met het ander. In het totaal gaat het om 250.000 ver-

nieuwingen op jaarbasis. 

 

Ruim 185.000 vernieuwingen direct bedoeld voor de afzetmarkt 

Door de drie sectoren worden jaarlijks ruim 185.000 extern gerichte vernieuwin-

gen uitgedragen naar de bestaande eigen doelgroep of nieuwe doelgroepen. 

Daarmee zijn deze kanalen onmiskenbaar zeer belangrijk als het gaat om het la-

ten landen van vernieuwingen in de gehele productie- en distributiekolom bij de 

uiteindelijke eindgebruiker of consument. 

 

Alle sectoren hebben een groot aantal vernieuwers 

Vernieuwers komen onder alle sectoren in hoge mate voor. De helft van alle klei-

ne en middelgrote bedrijven in deze sectoren is een vernieuwend bedrijf. Met 

name in de horeca zijn relatief veel vernieuwende bedrijven. 

 

Jonge en gevest igde bedrijven vernieuwen evenzeer 

De vernieuwende bedrijven zijn zeker niet per definitie beperkt tot jonge bedrij-

ven. Gevestigde bedrijven vernieuwen met eenzelfde intensiteit. Wel gaat het in 

doorsnee om jongere ondernemers. Een hogere leeftijd en meer ervaring als 

zelfstandig ondernemer vormen eerder een rem dan een stimulans op de bereid-

heid om te vernieuwen. 

 

Vernieuwende ondernemers hebben meer marktkennis en zijn a lerter 

Vernieuwende ondernemers zijn bereid risico's te nemen en hebben veelal een 

beter inzicht in de ontwikkelingen op de markt. Zij oriënteren zich nadrukkelijker 

in hun netwerk en hebben een beter gevoel voor de kansen die de markt hen 

biedt. 

 

Vernieuwing loont 

De vernieuwingen die door de bedrijven worden doorgevoerd vertalen zich uit-

eindelijk positief in de bedrijfsresultaten. Het belangrijkste doel van vernieuwen 

vormt een verbetering van de bedrijfsresultaten en dit doel wordt veelal gehaald. 
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Er blijkt een duidelijk positief verband te bestaan tussen de mate waarin ver-

nieuwingen worden doorgevoerd en de omzetontwikkelingen in de jongste twee 

jaren (jaren waarin de vernieuwingen zijn doorgevoerd). Ook in de verwachtin-

gen voor de komende jaren werken deze vernieuwingen positief door. 

 

Eén op de zes vernieuwingen heeft een grote markt impact 

Van alle vernieuwingen kan 85 procent worden aangemerkt als vernieuwingen 

die vanuit de optiek van de bedrijven zelf nieuw zijn voor het eigen bedrijf en 

daarmee ook de afzetmarkt van het bedrijf. 15 procent van alle vernieuwingen 

betreft vernieuwingen met een grotere impact. Hier gaat het om vernieuwingen 

die nieuw zijn voor de sector of branche als geheel. 
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Deel II 

Innovatief ondernemen in de sectoren 
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9 Detailhandel 

INNOVATIEPROFIEL DETAILHANDEL 2007-2008  

Aantal vernieuwende detaillisten in 2007 en 2008 43.000 

Percentage vernieuwende ondernemers totaal 54 

Percentage vernieuwende jonge bedrijven 52 

Percentage vernieuwende gevestigde bedrijven 55 

Gemiddeld aantal vernieuwingen per bedrijf 3,3 

Totaal aantal vernieuwingen op jaarbasis 72.000 

Aantal vernieuwingen nieuw voor de branche op jaarbasis 12.000 

Aantal frontoffice-vernieuwingen op jaarbasis 57.000 

Aantal backoffice-vernieuwingen op jaarbasis 15.000 

Percentage resultaat bijdragende innovaties 72 

9.1 De detailhandel in cijfers 

Binnen de detailhandel zijn ruim 80.000 ondernemingen actief en bijna alle on-

dernemingen behoren tot het MKB. Deze MKB-bedrijven nemen samen 61 pro-

cent van de werkgelegenheid en 51 procent van de omzet van de sector voor hun 

rekening in 2007 (€ 43 miljard exclusief BTW) (zie tabel 8). Hiermee wordt de 

kleinschaligheid van de detailhandel getoond. Verder is er sprake van een klein 

aantal zeer grote bedrijven binnen de detailhandel. De helft van de omzet en van 

de bruto toegevoegde waarde wordt door deze bedrijven gerealiseerd. Het gaat 

hierbij om € 41 miljard exclusief BTW aan omzet en een bruto toegevoegde 

waarde van € 8 miljard. Ook is dit beperkte aantal grote spelers goed voor circa 

40 procent van de totale werkgelegenheid in de sector, oftewel bijna 200.000 ar-

beidsjaren1. 

Tabel 8 Het MKB in de detailhandel in 2007 

 MKB (waarde) MKB (in % van de sector) 

Aantal ondernemingen (x 1.000) 80 100 

Werkgelegenheid (x 1.000 arbeidsjaren) 306 61 

Omzet (x € miljard exclusief BTW) 43 51 

Exportwaarde (x € miljard) 0,4 44 

Bruto toegevoegde waarde (x € miljard) 9 52 

Percentage BZP (steekproef 2008) 32 

 Bron: EIM, 2008. 

 

1 Bron: 'Ondernemen in de Sectoren: feiten en ontwikkelingen 2007-2009', EIM, november 2008. 
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Drie op de tien kleine en middelgrote bedrijven in de detailhandel hebben geen 

andere werkzame personen dan alleen de ondernemer zelf (en zijn eventueel 

medewerkende echtgenote). Deze 'papa- en mamazaken' pur sang zijn aange-

merkt als Bedrijven Zonder Personeel (BZP) in de detailhandel (bron: EIM-

enquête 2008)1. 

 

De detailhandel zorgt ervoor dat de door andere ondernemingen geproduceerde 

goederen en geleverde diensten ter beschikking komen van de consumenten en 

andere eindgebruikers. De sector vormt hiermee de laatste schakel van de distri-

butieketen die loopt van grondstoffenleverancier en verwerkende fabrikant tot 

consument. Naast de detailhandel als hoofdfunctie, wordt de detailhandel tevens 

als nevenfunctie uitgeoefend door ondernemingen in andere sectoren. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn de (zelfbedienings)groothandels, land- en tuinbouwbe-

drijven en productiebedrijven met factory outlets2. 

 

 

 

Omvang en samenstel l ing van de sector 

Wanneer wordt gekeken naar het aantal ondernemingen, de werkgelegenheid en 

de omzet in de verschillende deelsectoren van de detailhandel, dan blijkt het ac-

cent op de deelsector detailhandel food te liggen (zie tabel 9). Deze deelsector 

heeft weliswaar 'slechts' een aandeel in het aantal ondernemingen van 17 pro-

cent, maar het aandeel in de werkgelegenheid en totale omzet bedraagt respec-

tievelijk 33 en 39 procent. Tegenover deze grootschalige deelsector waarin onder 

andere supermarkten en versspeciaalzaken actief zijn, staan deelsectoren met 

een meer kleinschalige opzet en bedrijfsvoering. Deze zijn voornamelijk te vin-

den binnen de deelsectoren 'overige non-food' (o.a. media, optiek, juwelier, rij-

wielen) en detailhandel 'niet in winkel en reparatie' (o.a. ambulante handel en 

internetbedrijven). Gezamenlijk is het aandeel van de twee laatstgenoemde 

deelsectoren in het aantal ondernemingen meer dan de helft, echter het aandeel 

van deze ondernemingen in de werkgelegenheid en omzet bedraagt respectieve-

lijk 33 en 26 procent. 

 

1 Veelal wordt aan de ZZP'er de bijzondere kwalificatie gegeven dat zij geen vaste locatie hebben 

van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in 

loondienst die wel vanuit een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen dan spreekt men gewoonlijk 

van Ondernemer zonder personeel (OZP). In het kader van dit onderzoek is er geen hard onder-

scheid gemaakt tussen ZZP en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer BZP. 

2 Factory outlets zijn winkels waar fabrikanten en handelaren partijen goederen (meestal kleding) 

tegen hoge korting verkopen aan consumenten. 
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Tabel 9 Omvang en samenstelling van de detailhandel in 2007 

 Ondernemingen Werkgelegenheid Omzet 

Deelsectoren 

aantal 

(x 1.000) % 

arbeidsjaren 

(x 1.000) % 

€ miljard 

excl. BTW % 

Food 14 17 165 33 33 39 

Wonen, DHZ, verf- en  

huishoudelijke artikelen 

15 18 101 20 19 22 

Textiel, kleding en schoeisel 10 13 75 15 10 12 

Overige non-food 24 30 119 24 17 20 

Niet in winkel en reparatie 18 22 44 9 5 6 

Totale sector 80 100 503 100 84 100 

 Bron: EIM, 2008. 

9.2 Kennis, houding, gedrag en resultaat 

Kennis 

De vernieuwende ondernemer is een actieve ondernemer als het gaat om ver-

werving van kennis. Vernieuwende ondernemers in de detailhandel beschikken in 

het algemeen over goede markt- en vakkennis. Meer dan niet-vernieuwende on-

dernemers hebben zij zicht op belangrijke veranderingen en trends voor de eigen 

branche. Voor de detailhandel vormt de klant de voornaamste kennisbron, zeker 

als het gaat om vernieuwingen. Bijna driekwart van de vernieuwende onderne-

mers in de detailhandel ziet de klant als zeer belangrijke informatiebron van ver-

nieuwing. Daarnaast vormen leveranciers, internet en medewerkers belangrijke 

informatiebronnen. Verder neemt circa een kwart van de vernieuwende onder-

nemers deel aan netwerken met collega-ondernemers die gericht zijn op kennis-

overdracht of belangenbehartiging. Een goed voorbeeld van inschakeling van col-

lega-ondernemers biedt De Winckelaer. 

De Winckelaer: leren van collega ondernemers 

Een goed netwerk van collega's is van groot 

belang voor het inzicht van elke ondernemer. 

Men leert meer van elkaar dan uit vaktijd-

schriften. Ondernemers kunnen veel van el-

kaar leren tijdens georganiseerde bijeenkom-

sten. Daarnaast kunnen gastsprekers of zo-

genaamde 'trendwatchers' de ondernemer 

veel inspiratie, moed en nieuwe ideeën ge-

ven. Uiteindelijk blijft het doorvoeren van de 

vernieuwing wel het 'kunstje' van de onder-

nemer zelf. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Houding 

Hoewel vernieuwende en niet-vernieuwende ondernemers evenveel waarde hech-

ten aan stabiliteit en zekerheid, zijn vernieuwende ondernemers aanzienlijk meer 

bereid om risico's te nemen als ze kansen voor vernieuwing zien. De vernieu-
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wende ondernemers achten het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen 

binnen het bedrijf vaak noodzakelijk om het bestaan en succes van het bedrijf te 

waarborgen (zie case Drive-in Drankenhandel Ruck-Zuck). Voor de vernieuwende 

ondernemers geldt dat vernieuwen niet alleen meer winst (door hogere opbreng-

sten dan wel kostenbesparingen door efficiëntieverbeteringen) betekent, maar 

ook een verbetering van de concurrentiepositie. Het bedrijf komt sterker te staan 

op zijn markt en heeft daardoor betere vooruitzichten. Voor de vernieuwende 

ondernemer is innoveren daarmee een wezenlijk onderdeel van de markt- en 

concurrentiestrategie van het bedrijf. 

Drive-in Drankenhandel Ruck-Zuck: snel reageren op gesignaleerde kansen 

Volgens de ondernemer zijn de aard en instelling van 

de ondernemer bepalend voor het wel of niet doorvoe-

ren van vernieuwingen binnen het bedrijf. Een ver-

nieuwende ondernemer wil voortdurend vooruit en ziet 

vernieuwing als noodzaak om de concurrentiepositie of 

het bestaansrecht van het bedrijf veilig te stellen. 

Ruck-Zuck is gericht op groei en geeft daarom de 

voorkeur aan meer volume en kleinere marges. Vol-

gens de ondernemer gaan veel ondernemers echter 

voor minder volume en grotere marges en hebben ze 

moeite met het nemen van risico's. Uitgebreid de tijd 

nemen om informatie te verzamelen en om de voor- 

en nadelen in kaart te brengen, kan er uiteindelijk toe 

leiden dat ondernemers achter de feiten aan lopen. 

Weloverwogen en vooral snel reageren is echter nood-

zakelijk wanneer kansen worden gesignaleerd. 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Gedrag 

In de afgelopen twee jaar (2007 en 2008) hebben in de detailhandel 43.000 on-

dernemers vernieuwingen of verbeteringen binnen hun onderneming doorge-

voerd. In totaal hebben deze ondernemingen jaarlijks circa 72.000 vernieuwin-

gen doorgevoerd. Bijna 80 procent van de vernieuwingen is direct gericht op de 

consument (frontoffice-vernieuwingen). 

 

De doorgevoerde frontoffice-vernieuwingen of -verbeteringen blijken voorname-

lijk betrekking te hebben op het assortiment aan producten. Daarnaast vormen 

het gebruik van internet en de kwaliteit van de dienstverlening belangrijke ge-

bieden waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn doorgevoerd. In tabel 10 

worden de belangrijkste gebieden getoond waarop vernieuwingen of verbeterin-

gen zijn doorgevoerd door de detaillist op jaarbasis. Van alle vernieuwingen 

draagt 72 procent direct bij aan de winstgevendheid van het bedrijf. 

 

Wanneer vernieuwers binnen jonge ondernemingen op dit punt worden vergele-

ken met vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen, blijkt dat jonge onder-

nemingen meer gericht zijn op het verbeteren van de serviceverlening en de 

klantenbinding en dat gevestigde ondernemingen meer gericht zijn op verbete-

ring van het voorraadbeheer (zie case Bril en Zo). 
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Tabel 10 Belangrijkste gebieden waarop detaillisten vernieuwingen of verbeteringen heb-

ben doorgevoerd op jaarbasis 

Score 

Gebied waarop vernieuwingen of  

verbeteringen zijn doorgevoerd 

Aantal vernieuwingen  

op jaarbasis 

Vernieuwingen op 

jaarbasis (%) 

1 Assortiment aan producten 17.066 24 

2 Gebruik internet 9.455 13 

3 Kwaliteit dienstverlening 7.954 11 

4 Serviceverlening/klantenbinding 6.668 9 

5 Winkelformule/bedrijfsconcept 6.068 8 

6 Verstrekken informatie/advies 5.917 8 

7 Productkennis personeel 4.610 6 

8 Winkelautomatisering 4.224 6 

9 Voorraadbeheer 4.202 6 

10 Vestigingslocatie 3.430 5 

11 Personeelsbeleid 1.930 3 

Totaal  71.524 100 

 Bron: EIM, 2009. 

Bril en Zo: assortiment aanpassen op basis van informatie computerprogramma 

Het bedrijf heeft geïnvesteerd in een computerpro-

gramma, waardoor de mogelijkheid is ontstaan om 

brillen in te delen in bepaalde groepen of segmenten 

op basis van materiaal, stijl en dergelijke. Hierdoor 

kan nauwkeurig worden bepaald welk segment goed 

loopt qua verkoop en welk segment achterblijft. Op 

basis van deze informatie vindt bijvoorbeeld verbre-

ding van het assortiment met nieuwe productgroepen 

plaats. Daarnaast wordt het mogelijk om de voorraad 

beter te beheersen en om snel te reageren op de 

wensen van klanten. Verder bestaat binnenkort de 

mogelijkheid om Bril en Zo op nationaal niveau te 

vergelijken met andere opticiens. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Resultaat 

Voor ruim 70 procent van de vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel 

geldt dat de doorgevoerde vernieuwingen of verbeteringen hebben bijgedragen 

aan de winstgevendheid van hun onderneming. Niet elke vernieuwing draagt 

overigens in dezelfde mate bij aan de bedrijfsresultaten. Tabel 11 toont per ge-

bied het percentage vernieuwende detaillisten dat aangegeven heeft dat de 

doorgevoerde vernieuwing heeft geleid tot een verbetering van de winst. Verder 

zijn de doorgevoerde vernieuwingen of verbeteringen over het algemeen nieuw 

voor het bedrijf en in mindere mate nieuw voor de branche. 
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Uit het onderzoek is gebleken dat kleine veranderingen of verbeteringen binnen 

het bedrijf een grote positieve bijdrage kunnen leveren aan het imago en de fi-

nanciële prestaties. Met name veranderingen als een wijziging van het assorti-

ment, de winkelformule of verandering van locatie hebben een dooreengenomen 

duidelijk positieve invloed op de winstpositie. Ook investeringen in personeels-

kennis en serviceverlening worden door de meeste vernieuwers gezien als winst-

gevende vernieuwingen. Dit bevestigt het belang van goed personeel en een 

goede dienstverlening voor het bedrijf en dat niet alleen vanuit contactueel oog-

punt, maar ook vanuit commercieel oogpunt. 

Tabel 11 Percentage vernieuwende detaillisten dat aangegeven heeft dat de doorgevoer-

de vernieuwing of verbetering heeft geleid tot een verbetering van de winst 

Gebied waarop vernieuwingen of 

 verbeteringen zijn doorgevoerd 

 Percentage vernieuwende detaillisten met 

winstverbetering  

Assortiment aan producten 83 

Vestigingslocatie 81 

Productkennis personeel 78 

Serviceverlening/klantenbinding 76 

Winkelformule/bedrijfsconcept 75 

Kwaliteit dienstverlening 74 

Verstrekken informatie/advies 71 

Voorraadbeheer 66 

Personeelsbeleid 61 

Gebruik internet 59 

Winkelautomatisering 44 

 Bron: EIM, 2009. 

Gebruik van internet en winkelautomatisering blijven achter als het gaat om 

winstgevende vernieuwingen. Dit kan mogelijk het gevolg zijn van de relatief be-

perkte efficiëntieslagen die door automatisering gemaakt worden (en de daaraan 

verbonden kosten) voor de meeste kleinschalige detailhandelszaken. Daarnaast 

geldt de omstandigheid dat internet, als communicatiemedium naar consumen-

ten, nog veelal een servicedienst is en niet een verkoopdienst (geen directe 

winstbron). Daarmee blijft de impact van internet op de winstgevendheid natuur-

lijk beperkt. Hiermee wordt overigens niet gesteld dat internet, ook als uitslui-

tend informatiemedium, minder belangrijk is. 

Integendeel, het is een van de meest doeltreffende mogelijkheden om de klan-

tenkring te verbreden, en uitbreiding van internet met een verkoopfunctie ver-

sterkt die waarde alleen maar. Dat internet als verkoopinstrument ook in dag-

versproducten als bloemen een succes kan zijn laat de case De Passiebloem zien. 
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De Passiebloem: internet als verkoopkanaal 

Volgens de ondernemer is internet ook voor de bloemist een onmis-

baar verkoopinstrument. Het vergroot het bereik en biedt de moge-

lijkheden om andere diensten te accentueren. Internet kan als ver-

koopkanaal op relatief eenvoudige wijze en met weinig kosten ge-

realiseerd worden. De innovatiedrempel is laag. Het vergt vooral tijd 

van de ondernemer en de inschakeling van een webdesignbureau. 

Uiteraard moet de ondernemer feeling krijgen met het gebruik van 

de website als verkoopinstrument. De ervaring en diensten die het 

samenwerkingsverband kan bieden kunnen daarbij zeer waardevol 

zijn. De bloemist moet zich in ieder geval niet laten remmen door 

onbekendheid met webwinkels en webdesign. De positieve effecten 

van de website voor de uitstraling van het bedrijf en het bereik van 

de klantenkring zijn te groot om internet links te laten liggen. 
 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de detailhandel'. 

Stimulerende en remmende factoren 

Vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel ervaren bij het realiseren van 

hun plannen tot vernieuwen logischerwijs meer belemmeringen dan niet-

vernieuwende ondernemers. De financiering van de investeringen en de benodig-

de gemeentelijke of overheidsvergunningen vormen de grootste belemmeringen 

voor vernieuwende ondernemers. Verder zien vernieuwende ondernemers meer 

dynamiek in de markt en zijn ze veel positiever over de bedrijfsinterne teamge-

dachte en het 'teamwork' dan niet-vernieuwende ondernemers. Daarnaast is op 

basis van de antwoorden op diverse stellingen het beeld ontstaan, dat vernieu-

wers binnen jonge ondernemingen meer het gevoel hebben zelf invloed te kun-

nen uitoefenen en minder gehinderd worden door externe factoren dan vernieu-

wers binnen gevestigde ondernemingen. Ten slotte vormt de klant de belangrijk-

ste stimulans om te vernieuwen. 

9.3 Innoveren in deelsectoren 

Binnen de detailhandel is gekeken naar bijzondere verschillen tussen de deelsec-

toren op het gebied van marktkennis, aantal jaren ervaring als zelfstandig on-

dernemer, bedrijfsgrootte (aantal werkzame personen), houding en vernieuwend 

gedrag. Als deelsectoren zijn aangemerkt: 

− Detailhandel in food (supermarkten en speciaalzaken)1 

− Detailhandel in persoonlijke aankleding en verzorging 

− Detailhandel voor producten in en om het huis 

− Overige non-food (sport, spel, ontspanning) 

− Ambulante handel 

− Internetzaken. 

 

Uit de vergelijking van de deelsectoren op het gebied van marktkennis is geble-

ken dat er geen bijzondere verschillen bestaan. Wel bestaan er aanzienlijke ver-

schillen tussen de deelsectoren op het gebied van de gemiddelde bedrijfsgrootte 

 

1 Het bleek niet mogelijk een aparte analyse door te voeren voor de supermarkten gezien het 

beperkte aantal waarnemingen in deze groep. 



 

48  

en de mate waarin BZP'ers actief zijn. Zo kent de detailhandel in food (onder in-

vloed van de supermarkten) gemiddeld duidelijk grotere bedrijven. Daarentegen 

gaat het binnen de ambulante handel en de deelsector internetzaken voorname-

lijk om kleine bedrijven. Ook zijn er veel BZP'ers werkzaam binnen beide deel-

sectoren. Verder zijn de internetzaken het meest vernieuwingsgezind. De andere 

deelsectoren verschillen nauwelijks van elkaar als het gaat om de mate waarin 

zij bereid zijn vernieuwingen door te voeren. Ook de ambulante handel scoort 

wat dit betreft 'gemiddeld'. Als er daadwerkelijk vernieuwingen worden doorge-

voerd dan worden gewoonlijk meer zaken tegelijk aangepakt zowel op frontoffi-

ce- als op backoffice-gebieden. Dit beeld komt naar voren in alle onderscheiden 

deelsectoren. Alleen de ambulante handel blijft op dit punt duidelijk achter. 

9.4 Jonge ondernemingen versus gevestigde ondernemingen 

In deze paragraaf worden vernieuwers binnen de groep jonge ondernemingen 

vergeleken met vernieuwers binnen de groep gevestigde ondernemingen. Als 

jonge ondernemingen zijn aangemerkt de ondernemingen die zijn opgericht na 

2003 (tijdens het onderzoek jonger dan 5 jaar). Gevestigde ondernemingen zijn 

opgericht in 2003 of in de jaren daarvoor (5 jaar of ouder). Van de jonge onder-

nemingen heeft 52 procent in het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar ver-

nieuwingen binnen de onderneming doorgevoerd. Voor de gevestigde onderne-

mingen bedraagt dit percentage 55. Deze vernieuwers worden op diverse punten 

met elkaar vergeleken en de belangrijkste resultaten worden hieronder kort be-

schreven. 

Tabel 12 Percentage vernieuwers binnen jonge en gevestigde ondernemingen 

 Jong (percentage) Gevestigd (percentage) 

Vernieuwers 52 55 

Niet-vernieuwers 48 45 

Totaal 100 100 

 Bron: EIM, 2009. 

Belangrijkste resultaten vergel i jk ing jonge versus gevest igde onder-

nemingen 

− dooreengenomen nemen ondernemers binnen gevestigde ondernemingen 

meer deel aan netwerken dan ondernemers binnen jonge ondernemingen; 

− ondernemers binnen gevestigde ondernemingen vinden een brancheorganisa-

tie als informatiebron van vernieuwing belangrijker dan ondernemers binnen 

jonge ondernemingen; 

− bijna 70 procent van de ondernemers binnen jonge ondernemingen acht inter-

net zeer belangrijk als informatiebron van vernieuwing, tegenover 42 procent 

van de ondernemers binnen gevestigde ondernemingen; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn ook in het algemeen positiever 

over het gebruik van internet; 

− op het gebied van het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen richten 

vernieuwers binnen jonge ondernemingen zich meer op het verstrekken van 

informatie en advies, terwijl vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen 

zich vaker richten op de winkelformule of het bedrijfsconcept; 
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− voor ondernemers/eigenaren van jonge ondernemingen vormen prijs en servi-

ce de belangrijkste concurrentiepunten, voor ondernemers/eigenaren van ge-

vestigde ondernemingen zijn dat prijs en kwaliteit; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn positiever over de verwachte 

ontwikkeling van hun winst en omzet in de komende twee jaar. Meer dan drie-

kwart van de vernieuwers binnen jonge ondernemingen verwacht dat zowel 

hun omzet als hun winst zal groeien in de komende twee jaar, tegenover 50 

procent van de vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen. 

 

Concluderend bestaan er naast vele overeenkomsten toch ook enkele opmerke-

lijke verschillen tussen jonge vernieuwende ondernemingen en gevestigde ver-

nieuwende ondernemingen op het gebied van kennis, houding, gedrag en resul-

taat. Op het gebied van kennis hechten ondernemers binnen jonge ondernemin-

gen bijvoorbeeld veel meer waarde aan internet als informatiebron van vernieu-

wing dan ondernemers binnen gevestigde ondernemingen. Verder richten onder-

nemers binnen jonge ondernemingen zich bij het doorvoeren van vernieuwingen 

voornamelijk op de communicatie naar klanten toe, terwijl ondernemers binnen 

gevestigde ondernemingen zich meer richten op de winkelformule of het bedrijfs-

concept. Op zich is het logisch dat jonge ondernemingen zich meer richten op 

het verbeteren van de communicatie, aangezien deze bedrijven zich nog in een 

beginfase bevinden en hun naamsbekendheid moeten vergroten. Ten slotte zijn 

de verwachtingen van voornamelijk vernieuwende ondernemers binnen jonge 

ondernemingen hoog gespannen met betrekking tot de ontwikkeling van de winst 

en de omzet. 

9.5 Beschouwing 

Concurrentiedruk is groot 

De detailhandel is een sector met een sterke concurrentiedruk. Deze druk ver-

langt van de ondernemers steeds weer vernieuwen, steeds weer opnieuw alert 

reageren op veranderende consumentenwensen, marktomstandigheden en con-

currentieverhoudingen. Zeker nu de consument steeds nadrukkelijker bereid is 

om zaken te kopen via internet, is het van belang dat de gevestigde detailhandel 

ook prominent aanwezig is in het virtuele verkoopkanaal. Dit zal niet eenvoudig 

zijn. De concurrentie op internet groeit sterk en de consument is steeds minder 

trouw aan een vast koopadres, ook als het gaat om het internet. Klanten zijn 

niet meer vanzelfsprekend, maar moeten steeds opnieuw gewonnen worden. 

 

Investeren in marktkennis van groot belang 

Inzicht in de markt, trends en concurrentieverhoudingen, is van groot belang wil 

de ondernemer de juiste beslissingen kunnen nemen. Het is dan ook tekenend 

voor de detailhandel dat juist marktkennis zo sterk van betekenis is als het gaat 

om de houding van de ondernemer en juist deze houding is van grote betekenis 

voor het innovatieve gedrag van de ondernemer. Investeer vooral in marktken-

nis, is een boodschap die geldt voor alle onderscheiden deelsectoren, maar het 

meest nog voor de ambulante handelaren. Zij blijven toch wel duidelijk achter op 

dit punt en daarmee ook wat betreft hun innovaties. Wat betreft vernieuwingsac-

tiviteiten zouden de traditionele detailhandelsbedrijven zich ook voor een deel 

van hun activiteiten (klantbenadering, inzetten van internet als informatie- en 

verkoopmedium) zeker kunnen spiegelen aan de internetbedrijven pur sang. De 

internetretailers zijn naar verhouding zeer actief als het gaat om steeds weer 
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opnieuw de aandacht te vragen van hun doelgroep door middel van gerichte 

frontoffice-activiteiten. 

 

Detai lhandel neemt middenpositie in 

Relatief veel detaillisten zijn zich bewust van de noodzaak van vernieuwing! 

Ruim de helft van de detaillisten heeft in het afgelopen jaar of de afgelopen twee 

jaar vernieuwingen binnen de onderneming doorgevoerd. Hierbij gaat het voor-

namelijk om frontoffice-vernieuwingen (bijna 70 procent) en veel minder om 

backoffice-vernieuwingen (minder dan een kwart). Ten opzichte van de horeca 

en het ambacht neemt de detailhandel een tussenpositie in. Deze tussenpositie is 

opmerkelijk aangezien gebleken is dat detaillisten het meest positief tegenover 

vernieuwing staan vergeleken met ondernemers binnen het ambacht en de hore-

ca. Blijkbaar vertaalt deze positieve houding zich slechts ten dele in vernieuwend 

gedrag. 

 

Accepten van vernieuwingen gaat mogeli jk in fasen 

Dat detaillisten mogelijk niet direct hun positieve houding vertalen in innovatief 

gedrag kan gezien worden als een uiting in de fasen die acceptatie van vernieu-

wingen doorloopt, aldus experts in de detailhandel. Volgens hen kunnen drie fa-

sen worden onderscheiden in de houding van de detaillist ten aanzien van het 

doorvoeren van vernieuwingen: 

 

1e fase: Detaillist is sceptisch over het doorvoeren van vernieuwingen. 

2e fase: Wisselende behoeften van klanten door o.a. de toegenomen transparan-

tie van de markt, dwingen de detaillist vernieuwingen te overwegen. 

3e fase: Detaillist moet uiteindelijk wel vernieuwingen doorvoeren en gaat er dan 

ook voor 100 procent voor. 

 

De terughoudendheid van de detaillist in de beginfase kan volgens deze experts 

een verklaring vormen voor de lagere score op het doorvoeren van vernieuwin-

gen binnen de detailhandel ten opzichte van de horeca. 

 

Start l igt bij beheersvlak van de ondernemer zelf  

Om vernieuwingen door te voeren is het voor de detaillist eenvoudiger om dit 

binnen het eigen beheersvlak te doen dan om te kiezen voor wegen die daarbui-

ten liggen. Via het doorvoeren van vernieuwingen wordt het mogelijk om snel in 

te spelen op de vraag vanuit de markt (aanbod zou vraag moeten benaderen). 

Een voorwaarde hierbij is wel dat het ketenproces flexibel en snel dient te verlo-

pen. Indien de regelingen in de keten aangepast worden, kan de detaillist zijn 

klanten beter bedienen. Wanneer de detaillist namelijk minder tijd en energie 

hoeft te steken in de inkoop en het assortiment van producten, kan meer aan-

dacht worden geschonken aan frontoffice-activiteiten: verlenen van service en 

kennis vergaren over de wensen van de klant. 

 

Ook ketenstructuren zijn van invloed op vernieuwing 

Daar de detailhandel deel uitmaakt van een distributieketen kan op vernieuwing 

gerichte samenwerking tussen leverancier en detaillist een belangrijke bijdrage 

leveren aan de efficiëntie van de keten als geheel. Belangrijk is dan wel dat de 

productiedistributienetten als geheel flexibel kunnen reageren op vraagverande-

ringen. Echter volgens de experts zorgt de inflexibiliteit van de keten ervoor dat 
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de detaillist minder snel kan inspelen op de wensen van de klant. Deze inflexibili-

teit vertraagt het vernieuwingsproces. Het succes van bijvoorbeeld een Wal-Mart 

of Zara is te danken aan het feit dat deze bedrijven de keten in eigen beheer 

hebben. Hierdoor is Zara in staat om wekelijks een nieuwe collectie te presente-

ren. De invloed van de fabrikant op de detailhandel is groot en soms strijdig met 

de vraag vanuit de markt. Een goed voorbeeld hiervan vormen de gebruikelijke 

'winterorders' die detaillisten genoodzaakt zijn te plaatsen bij de fabrikant voor 

rijwielen. Hierdoor is de fabrikant verzekerd van bulkafname van rijwielen in het 

voorjaar hetgeen een goede productieplanning mogelijk maakt, maar de detaillist 

moet wel in een vroeg stadium de fietsen afnemen en loopt daardoor een hoog 

voorraadrisico en wordt daardoor ook geconfronteerd met hoge financieringskos-

ten van de voorraad. 

 

De inflexibiliteit zou moeten worden doorbroken door samenwerking tussen alle 

schakels en door actuele informatiestromen tussen de schakelpartners, in het 

bijzonder om het aanbod - qua omvang, levermoment en actualiteit - continu op 

af kunnen te stemmen op de marktbehoefte. 
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10 Horeca 

INNOVATIEPROFIEL HORECA 2007-2008  

Aantal vernieuwende ondernemers binnen de horeca in 2007-2008 24.000 

Percentage vernieuwende ondernemers totaal 60 

Percentage vernieuwende jonge bedrijven 61 

Percentage vernieuwende gevestigde bedrijven 59 

Gemiddeld aantal vernieuwingen per bedrijf 3,7 

Totaal aantal vernieuwingen op jaarbasis 44.500 

Aantal vernieuwingen nieuw voor de branche op jaarbasis 5.000 

Aantal frontoffice-vernieuwingen op jaarbasis 34.250 

Aantal backoffice-vernieuwingen op jaarbasis 10.250 

Percentage resultaat bijdragende innovaties 74 

10.1 De horeca in cijfers 

Binnen de horeca, catering en verblijfsrecreatie zijn volgens de meest recente 

cijfers van het Bedrijfschap Horeca en Catering ruim 40.000 ondernemingen ac-

tief en bijna alle ondernemingen behoren tot het MKB. In 2007 nemen deze MKB-

bedrijven gezamenlijk 82 procent van de werkgelegenheid en 73 procent van de 

omzet van de sector voor hun rekening (€ 13 miljard exclusief BTW). Restau-

rants en cafetaria-achtige bedrijven zijn overwegend kleinschalig, maar kennen 

ook veel middelgrote bedrijven. De schaalvergroting in de horeca van de laatste 

jaren zet door1. 

Tabel 13 Het MKB in de horeca, catering en verblijfsrecreatie in 2007 

 MKB (waarde) MKB (in % van de sector) 

Aantal ondernemingen (x 1.000)* 40 100 

Werkgelegenheid (x 1.000 arbeidsjaren) 169 82 

Omzet (x € miljard exclusief BTW) 13 73 

Exportwaarde (x € miljard) 0 0 

Bruto toegevoegde waarde (x € miljard) 7 72 

Percentage BZP (steekproef 2008) 7 

 * Cijfer afkomstig van Bedrijfschap Horeca en Catering (BHENC). 

 Bron: EIM, 2008. 

Van alle kleine en middelgrote bedrijven in de horeca heeft bij benadering 

hooguit één op de tien bedrijven geen (betaald) personeel. Deze bedrijven zijn 

 

1 Bron: 'Ondernemen in de Sectoren: feiten en ontwikkelingen 2007-2009', EIM, november 2008. 
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hierna aangeduid als bedrijven zonder personeel oftewel als BZP'ers in de horeca 

(bron: EIM enquête 2008)1. 

 

Omvang en samenstel l ing van de sector 

Tabel 14 Omvang en samenstelling van de horeca, catering en verblijfsrecreatie in 2007 

 Ondernemingen Werkgelegenheid Omzet 

Deelsectoren 

aantal 

(x 1.000) % 

arbeidsjaren 

(x 1.000) % 

€ miljard 

excl. BTW % 

Hotels en pensions 2 7 35 17 4 20 

Vakantiecentra/jeugdherbergen 3 7 12 6 1 7 

Restaurants/cafetaria's 18 50 92 45 7 40 

Cafés 10 28 38 18 3 19 

Catering 3 7 30 14 2 13 

Totale sector 36 100 206 100 18 100 

 Bron: EIM, 2008. 

Wanneer wordt gekeken naar het aantal ondernemingen, de werkgelegenheid en 

de omzet in de verschillende deelsectoren van de horeca, dan blijkt het accent 

op de deelsector restaurants/cafetaria's te liggen (zie tabel 14). Deze deelsector 

heeft een aandeel in het aantal ondernemingen van 50 procent en het aandeel in 

de werkgelegenheid en totale omzet bedraagt respectievelijk 45 en 40 procent. 

Van beperkte betekenis binnen de horeca is de deelsector vakantiecentra en 

jeugdherbergen. Het aandeel van deze deelsector in het aantal ondernemingen, 

de werkgelegenheid en de omzet bedraagt respectievelijk 7, 6 en 7 procent. 

10.2 Kennis, houding, gedrag en resultaat 

Kennis 

De vernieuwende ondernemer is een actieve ondernemer als het gaat om de ver-

werving van kennis. Nog meer dan bij de detailhandel vormt voor de horeca de 

klant de voornaamste kennisbron, zeker als het gaat om vernieuwingen. Bijna 80 

procent van de vernieuwende ondernemers in de horeca ziet de klant als zeer 

belangrijke informatiebron van vernieuwing. De kwetsbaarheid voor klantreacties 

is dan ook bij de horeca zeer groot. Bij de horeca komt de klant altijd om de to-

tale dienst af te nemen en niet primair om 'een apart product' te kopen. Kennis 

van de klant en steeds weer klantgericht vernieuwen is dan een eerste vereiste. 

Ook vormen medewerkers, internet en leveranciers belangrijke informatiebron-

nen. Verder neemt ruim 45 procent van de vernieuwende ondernemers deel aan 

netwerken die gericht zijn op belangenbehartiging. Vernieuwende ondernemers 

in de horeca beschikken over het algemeen over goede markt- en vakkennis. 

 

1 Veelal wordt aan de ZZP'er de bijzondere kwalificatie gegeven dat zij geen vaste locatie hebben 

van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in 

loondienst die wel vanuit een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen, dan spreekt men gewoonlijk 

van Ondernemer zonder personeel (OZP). In het kader van dit onderzoek is er geen hard onder-

scheid gemaakt tussen ZZP en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer BZP. 
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Meer dan niet-vernieuwende ondernemers hebben zij zicht op belangrijke veran-

deringen en trends voor de eigen branche. In onderstaande case wordt beschre-

ven hoe en waarom de eigenaar van Tapperij De Zwaan heeft geïnvesteerd in de 

kennis van zijn personeel. 

Tapperij De Zwaan: investeren in de kennis van het personeel 

Het personeel van Tapperij De Zwaan heeft destijds de 

Masterclass training bier tappen van Heineken ge-

volgd, met de bijbehorende verkooptechnieken. De 

klant attenderen op andere soorten speciaal bier 

vormt een voorbeeld van een verkooptechniek. Door 

het personeel trainingen te laten volgen voelen ze zich 

zekerder op het gebied van het geven van advies over 

bepaalde producten. Daarnaast draagt het volgen van 

trainingen door het personeel positief bij aan de pro-

fessionele uitstraling van het bedrijf, de winst en de 

omzet. De ondernemer hecht er veel waarde aan dat 

de Tapperij dynamiek uitstraalt ('geen stoffige tent').  

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 

Houding 

Hoewel vernieuwende en niet-vernieuwende ondernemers binnen de horeca on-

geveer evenveel waarde hechten aan stabiliteit en zekerheid, zijn vernieuwende 

ondernemers aanzienlijk meer bereid om risico's te nemen als ze kansen voor 

vernieuwing zien. De vernieuwende ondernemers achten het doorvoeren van ver-

nieuwingen of verbeteringen binnen het bedrijf vaak noodzakelijk om het be-

staan en succes van het bedrijf te waarborgen. Voor de vernieuwende onderne-

mers geldt dat vernieuwen niet alleen meer winst betekent, maar ook een verbe-

tering van de concurrentiepositie. Het bedrijf komt sterker te staan op zijn markt 

en heeft daardoor betere vooruitzichten. Voor de vernieuwende ondernemer is 

innoveren daarmee een wezenlijk onderdeel van de markt- en concurrentiestra-

tegie van het bedrijf (zie case Cozmic Poolacademy). 

Cozmic Poolacademy: vernieuwen om te groeien 

Het voornaamste doel van het doorvoeren van vernieuwingen 

vormt het uitbreiden van de klantenkring en het verhogen van 

de omzet. Daarnaast is het volgens de ondernemer noodzake-

lijk om vernieuwingen door te blijven voeren, omdat het anders 

saai wordt voor zowel de klant als jezelf of het team. Echter bij 

het doorvoeren van vernieuwingen moet ervoor gewaakt wor-

den dat de klant overspoeld wordt. De klanten moeten weten 

wat ze kunnen verwachten. De ondernemer wil daarom vast 

blijven houden aan zijn koers en is daarbij op zoek naar balans. 

Zijn motto is: 'Keep it small and simple'. 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 
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Gedrag 

Een overzicht van de vernieuwingen die door de horeca op jaarbasis zijn doorge-

voerd is opgenomen in tabel 15. In de afgelopen twee jaar (2007 en 2008) heb-

ben in de horeca ruim 24.000 ondernemers vernieuwingen of verbeteringen bin-

nen hun onderneming doorgevoerd. In totaal hebben deze ondernemingen jaar-

lijks circa 44.500 vernieuwingen doorgevoerd. Ruim driekwart hiervan heeft be-

trekking op vernieuwingen die direct gericht zijn op de consument (frontoffice). 

 

De doorgevoerde frontoffice-vernieuwingen of verbeteringen blijken voor een be-

langrijk deel betrekking te hebben op 'de producten' waaruit de dienst is opge-

bouwd zoals de menukaart of 'de hotelkamer' of 'de plaats op de camping' of 'de 

attractie op het attractiepark' en dergelijke. Daarnaast vormen de bedrijfsrich-

ting/het bedrijfsconcept en de kwaliteit van de dienstverlening belangrijke ge-

bieden waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn doorgevoerd. 

 

Wanneer vernieuwers binnen jonge ondernemingen worden vergeleken met ver-

nieuwers binnen gevestigde ondernemers op dit punt, dan blijkt dat jonge on-

dernemingen meer gericht zijn op het verbeteren van de productkennis van het 

personeel en dat gevestigde ondernemingen meer gericht zijn op verbetering van 

de bedrijfsinrichting of het bedrijfsconcept. Bij dit laatste dient niet alleen ge-

dacht te worden aan 'upgrading', maar evenzeer aan 'downgrading'. Onderstaan-

de case IJssalon Torino vormt een voorbeeld van 'downgrading'. 

Tabel 15 Belangrijkste gebieden waarop ondernemers binnen de horeca vernieuwingen of 

verbeteringen hebben doorgevoerd op jaarbasis 

Score 

Gebied waarop vernieuwingen of  

verbeteringen zijn doorgevoerd 

Aantal vernieuwingen  

op jaarbasis 

Vernieuwingen op 

jaarbasis (%) 

1 Assortiment aan producten 7.538 17 

2 Bedrijfsinrichting/bedrijfsconcept 7.031 16 

3 Kwaliteit dienstverlening 6.559 15 

4 Gebruik internet 4.880 11 

5 Serviceverlening/klantvriendelijkheid 4.143 9 

6 Productkennis van het personeel 3.310 7 

7 Automatisering 3.286 7 

8 Voorlichting en/of reclame 3.177 7 

9 Personeelsbeleid 2.017 5 

10 Voorraadbeheer 1.462 3 

11 Vestigingslocatie 1.051 2 

Totaal  44.454 100 

 Bron: EIM, 2009. 
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IJssalon Torino: verbetering efficiëntie door opheffen zitgedeelte 

Het zitgedeelte binnen de ijssalon was doordeweeks 

nauwelijks bezet en in de weekenden daarentegen 

overbezet. Het drukke zitgedeelte in de weekenden 

kostte te veel tijd. Om tijd te besparen, stress te ver-

minderen en efficiënter te kunnen werken is toen be-

sloten om het zitgedeelte weg te halen. Wat rest is 

enkel het kleine terras buiten en een kleine zitbank. 

Door het opheffen van het zitgedeelte konden de on-

dernemers zich geheel richten op de vitrine-verkoop, 

waardoor de wachttijden zijn verkort en minder klan-

ten weglopen. Verder zijn de glazen ijscoupes vervan-

gen door plastic bekers en is de keuzemogelijkheid 

beperkt tot 6 varianten. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 

Resultaat 

Voor bijna driekwart van de vernieuwende ondernemers binnen de horeca geldt 

dat de doorgevoerde vernieuwingen hebben bijgedragen aan de winstgevendheid 

van hun onderneming (zie ook case Hotel V). 

Hotel V: het doorvoeren van vernieuwingen loont 

De doorgevoerde vernieuwingen hebben positief bijge-

dragen aan de winst, de omzet en het imago van het 

bedrijf. Voor Hotel V Victorieplein is in 2008 sprake van 

een omzetgroei van 250 procent ten opzichte van 1999. 

De omzet van Hotel V Frederiksplein in 2008 is hoger 

gebleken dan verwacht. Ook de omzet in 2009 loopt 

gesmeerd tegen de markttrend in. In Amsterdam zijn 

circa 350 hotels gevestigd en Hotel V Frederiksplein 

scoort steeds hoger op de ranglijst van klanttevreden-

heid (no. 56). 

 

 Bron: Rapport 'Innovatief ondernemerschap binnen de horeca'. 
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Tabel 16 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de horeca dat aangegeven heeft 

dat de doorgevoerde vernieuwing of verbetering heeft geleid tot een verbetering 

van de winst 

Gebied waarop vernieuwingen of 

verbeteringen zijn doorgevoerd 

Percentage vernieuwende ondernemers met 

winstverbetering  

Serviceverlening/klantvriendelijkheid 84 

Assortiment aan producten 82 

Personeelsbeleid 75 

Kwaliteit dienstverlening 75 

Bedrijfsinrichting/bedrijfsconcept 75 

Voorlichting en/of reclame 72 

Vestigingslocatie 71 

Gebruik internet 68 

Productkennis van het personeel 64 

Voorraadbeheer 64 

Automatisering 63 

 Bron: EIM, 2009. 

Niet elke vernieuwing draagt overigens in dezelfde mate bij aan de bedrijfsresul-

taten. Tabel 16 toont per gebied het percentage vernieuwende ondernemers bin-

nen de horeca dat aangegeven heeft dat de doorgevoerde vernieuwing of verbe-

tering heeft geleid tot een verbetering van de winst. Verder zijn de doorgevoerde 

vernieuwingen of verbeteringen over het algemeen nieuw voor het bedrijf en in 

mindere mate nieuw voor de branche. Uit het onderzoek is gebleken dat kleine 

veranderingen of verbeteringen binnen het bedrijf een grote positieve bijdrage 

kunnen leveren aan het imago en de financiële prestaties. 

 

Stimulerende en remmende factoren 

Vernieuwende ondernemers binnen de horeca ervaren bij het realiseren van hun 

plannen tot vernieuwen logischerwijs meer belemmeringen dan niet-

vernieuwende ondernemers. De benodigde gemeentelijke of overheidsvergunnin-

gen vormen de grootste belemmering voor vernieuwende ondernemers. In min-

dere mate vormt de financiering van de investeringen een belemmering. Verder 

zien vernieuwende ondernemers meer dynamiek in de markt en zijn ze veel posi-

tiever over 'teamwork' dan niet-vernieuwende ondernemers. 

 

De belangrijkste stimulerende (f)actor voor vernieuwingen is voor ondernemers 

in de horeca de klant. Dit is tekenend voor de core-business van de horeca: alles 

staat in het teken van dienstverlening aan de klant. Veranderingen in houding, 

gedrag en wensen van de klant vormen dan ook het directe signaal om te ver-

nieuwen. Daarnaast kunnen ook de bedrijfsresultaten (efficiëntieverbeteringen 

om de resultaten te verhogen) aanleiding zijn om vernieuwingen door te voeren 

of veranderende regelgeving zoals de invoering van de HACCP-eisen (verbetering 

van de hygiëne van het bedrijf om te voldoen aan scherpere eisen). Uiteraard 

zijn technische ontwikkelingen zowel op administratief gebied (kassa, verreke-

ningssystemen, financiële bedrijfsorganisatie), op producerend niveau (keukenin-

richting, technologie voor attracties) alsook op communicatieniveau (internet) 
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belangrijke stimuli zijn om vernieuwingen door te voeren. Maar deze vernieuwin-

gen zijn dan altijd weer de operationalisering van voorliggende doelen: de klant 

beter ten dienste te zijn en bedrijfsprestaties verbeteren. 

10.3 Innoveren in deelsectoren 

Binnen de horeca is gekeken naar bijzondere verschillen tussen de deelsectoren 

op het gebied van marktkennis, aantal jaren ervaring als zelfstandig onderne-

mer, bedrijfsgrootte qua aantal werkzame personen, houding en vernieuwend 

gedrag. Als deelsectoren zijn aangemerkt: 

− Hotels en pensions 

− Cafés 

− Restaurants, inclusief hotel-restaurants 

− Lunchrooms en cafetaria's 

− Overige logies verstrekkende bedrijven 

− Overige horeca (evenementenparken, pretparken). 

 

Uit de vergelijking van de deelsectoren op het gebied van marktkennis is geble-

ken, dat ondernemers binnen restaurants over duidelijk meer marktkennis be-

schikken dan ondernemers in de overige logiesverstrekking (bed and breakfast, 

kampeerterreinen). Verder bestaan er aanzienlijke verschillen tussen de deelsec-

toren op het gebied van de gemiddelde bedrijfsgrootte en de mate waarin BZP -

ers actief zijn. Opmerkelijk is dat veel BZP'ers actief zijn in de overige logiesver-

strekking (de partner van de boer die zorgt voor de bed en breakfast?) en de 

overige horeca (de kleine bijzondere plaatselijke musea?). Een positieve houding 

ten aanzien van het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen is vooral 

aanwezig bij ondernemers binnen hotels en de overige horeca. De café-eigenaren 

echter zijn relatief weinig vernieuwingsgezind. De meeste vernieuwingen worden 

doorgevoerd binnen de overige horeca. Gemiddeld worden vijf tot zes terreinen 

aangegeven waarop zij vernieuwingen hebben doorgevoerd. Relatief weinig ver-

nieuwingen zijn doorgevoerd bij de lunchrooms en bij de cafés. Maar niettemin 

gaat het hier om in doorsnee zo'n drie aspecten. Met betrekking tot het resultaat 

van de doorgevoerde vernieuwingen of verbeteringen scoren vooral de hotels en 

pensions positief. Het minst positief zijn de cafés, zeker wat betreft de winstver-

wachting voor de komende twee jaar. Het rookverbod speelt hierbij waarschijn-

lijk een belangrijke rol. 

 

Hoewel de verschillen niet heel groot zijn, is de horeca toch wat minder homo-

geen dan de detailhandel en het ambacht. Dit kan een gevolg zijn van de diversi-

teit in bedrijfsuitingen binnen en tussen de deelsectoren, vooral wat betreft de 

invulling van de core-business. Zo bestaat er natuurlijk een enorm verschil tus-

sen een pretpark en een museum of tussen een lunchroom en een driesterren-

restaurant. 

10.4 Jonge ondernemingen versus gevestigde ondernemingen 

In deze paragraaf worden vernieuwers binnen de groep jonge ondernemingen 

vergeleken met vernieuwers binnen de groep gevestigde ondernemingen. Als 

jonge ondernemingen zijn aangemerkt de ondernemingen die zijn opgericht na 

2003 (jonger dan 5 jaar). Gevestigde ondernemingen zijn opgericht in 2003 of in 

de jaren daarvoor (5 jaar of ouder). Van de jonge ondernemingen heeft 61% het 
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afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar vernieuwingen binnen de onderneming 

doorgevoerd. Voor de gevestigde ondernemingen bedraagt dit percentage 59% 

Deze vernieuwers worden op diverse punten met elkaar vergeleken en de be-

langrijkste resultaten worden hieronder kort beschreven. 

Tabel 17 Percentage vernieuwers binnen jonge en gevestigde ondernemingen 

 Jong (percentage) Gevestigd (percentage) 

Vernieuwers 61 59 

Niet-vernieuwers 39 41 

Totaal 100 100 

 Bron: EIM, 2009. 

Belangrijkste resultaten vergel i jk ing jonge versus gevest igde onder-

nemingen 

− ondernemers binnen jonge ondernemingen nemen vaker deel aan een netwerk 

gericht op kennisoverdracht en ondernemers binnen gevestigde ondernemin-

gen nemen vaker deel aan een netwerk gericht op belangenbehartiging; 

− vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen lijken over meer marktkennis 

en goede vakkennis te beschikken; 

− ondernemers binnen gevestigde ondernemingen vinden een brancheorganisa-

tie als informatiebron van vernieuwing iets belangrijker dan ondernemers bin-

nen jonge ondernemingen; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn positiever over het gebruik van 

internet; 

− op het gebied van het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen richten 

vernieuwers binnen jonge ondernemingen hun aandacht meer op het verbete-

ren van de productkennis van het personeel en het personeelsbeleid dan ver-

nieuwers binnen gevestigde ondernemingen; 

− voor ondernemers binnen zowel jonge als gevestigde ondernemingen vormt 

kwaliteit het belangrijkste concurrentiepunt. Daarnaast vormen prijs (voorna-

melijk voor de ondernemers binnen de gevestigde ondernemingen) en service 

andere belangrijke concurrentiepunten; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn positiever over de verwachte 

ontwikkeling van hun winst en omzet in de komende twee jaar. Ongeveer 

twee derde van de vernieuwers binnen jonge ondernemingen verwacht dat 

zowel hun omzet als hun winst zal groeien in de komende twee jaar, tegen-

over ongeveer de helft van de vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen. 

 

Naast vele overeenkomsten bestaan er toch ook enkele opmerkelijke verschillen 

tussen jonge vernieuwende ondernemingen en gevestigde vernieuwende onder-

nemingen op het gebied van kennis, houding, gedrag en resultaat. Zo zijn ver-

nieuwers binnen jonge ondernemingen positiever over het gebruik van internet 

en nemen zij vaker deel aan netwerken gericht op kennisoverdracht dan ver-

nieuwers binnen gevestigde ondernemingen. Verder richten ondernemers binnen 

jonge ondernemingen zich bij het doorvoeren van vernieuwingen meer op het 

personeel. Ten slotte zijn de verwachtingen van voornamelijk vernieuwende on-

dernemers binnen jonge ondernemingen hooggespannen met betrekking tot de 

ontwikkeling van de winst en de omzet. 
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10.5 Beschouwing 

Horeca kent veel vernieuwers 

Het meest opmerkelijke aan de horeca is wel de relatief hoge mate van vernieu-

wingspenetratie: niet minder dan 6 op de 10 bedrijven hebben in de horeca de 

afgelopen twee jaren vernieuwingen doorgevoerd. Ter vergelijking: bij het am-

bacht gaat het om 4 van de 10 bedrijven en bij de detailhandel om 5 van de 10 

bedrijven. Niet alleen de penetratie is hoog, maar evenzeer het aantal terreinen 

waarop vernieuwingen wordt doorgevoerd. Voor de horeca ligt dat gemiddeld op 

4 per vernieuwend bedrijf. Dit is eveneens duidelijk meer dan in de andere sec-

toren. Vooral de hoge mate waarin vernieuwingen plaatsvinden op het gebied 

van de frontoffice valt op. Is de horeca soms meer dan andere sectoren genood-

zaakt te vernieuwen? Dwingen de marktomstandigheden de horeca eerder tot 

vernieuwing? Maakt continue aanpassing van het bedrijf aan de veranderende 

consumentenwensen een meer impliciet deel uit van het ondernemerschap in de 

horeca? Maakt het feit dat de horeca vooral consumentendiensten verricht en 

geen producten levert, het extra noodzakelijk dat de horeca vaker vernieuwt? 

Het heeft er alle schijn van dat deze vragen in positieve zin beantwoord kunnen 

worden. Als dienstverlening de kern is van de core-business van de horeca (ver-

gelijk: detailhandel = inkopen/verkopen van assortiment en ambacht = uitvoe-

ren/produceren) dan is het ook noodzakelijk de invulling van die kern steeds 

weer te toetsen aan de wensen van de consument aan de dienst. En juist de ho-

ge mate van variatie in mogelijke diensten en in de wensen van de consument 

om steeds weer verrast te worden met nieuwe diensten (van spektakel tot een 

heerlijk nieuw gerecht) maakt het mogelijk dat de horeca vaker vernieuwt. 

 

Verrassen van de consument voorop 

Het doorvoeren van vernieuwingen binnen de horeca is ook noodzakelijk, omdat 

voornamelijk jongere consumenten voortdurend verrast willen worden. Volgens 

de experts speelt het vernieuwen en verrassen van de consument nog meer bin-

nen de horeca dan binnen de detailhandel, aangezien de consument met betrek-

king tot het bezoeken van detailhandelszaken wat meer een vaste route kent. 

Het doorgaans ontbreken van een vast patroon in het bezoeken van horecagele-

genheden door met name jongere consumenten maakt de sector kwetsbaar. Het 

verlangt van de horecaondernemers dat deze voortdurend moeten inspelen op de 

wensen van de klanten. Volgens de experts komt het voor dat horecaonderne-

mers doorslaan in het anticiperen op de wensen van de klant. De eigen organisa-

tie wordt hierbij uit het oog verloren en dit gaat ten koste van de herkenbaarheid 

van de onderneming. 

 

Beperkingen vanwege ketenstructuren 

Zaken die het doorvoeren van vernieuwingen binnen de horeca enigszins kunnen 

belemmeren vormen onder andere de machtsverhoudingen in de keten. In dit 

kader worden de zogenaamde 'brouwerijcontracten' genoemd door de experts. 

Wanneer een horecaondernemer een bepaald merk bier schenkt, is hij verplicht 

om andere (fris)dranken eveneens in te kopen bij de betreffende brouwer. Daar-

naast wordt in dit verband het Innovatie Prestatie Contract genoemd. Het betreft 

een subsidieregeling voor ketenvernieuwing. Voor de horeca is het echter lastig 

om hiervoor in aanmerking te komen, aldus experts in de horeca. 
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11 Ambacht 

INNOVATIEPROFIEL AMBACHT 2007-2008  

Aantal vernieuwende ondernemers binnen het ambacht in 2007 en 2008 90.000 

Percentage vernieuwende ondernemers totaal 41 

Percentage vernieuwende jonge bedrijven 39 

Percentage vernieuwende gevestigde bedrijven 43 

Gemiddeld aantal vernieuwingen per bedrijf 2,8 

Totaal aantal vernieuwingen op jaarbasis 126.000 

Aantal vernieuwingen nieuw voor de branche op jaarbasis 21.000 

Aantal frontoffice-vernieuwingen op jaarbasis 79.000 

Aantal backoffice-vernieuwingen op jaarbasis 47.000 

Percentage resultaat bijdragende innovaties 69 

11.1 Het ambacht in cijfers 

Definit ie Ambacht 

De verscheidenheid aan ambachten is zo groot, dat het onmogelijk is een slui-

tende definitie te formuleren. Het woord 'ambacht' vormt meer een verzamel-

term voor een grote variëteit aan beroepen. De volgende twee elementen zijn in 

elk geval kenmerkend voor het ambacht: (1) vakkundig handwerk dat voorname-

lijk in de praktijk wordt geleerd onder begeleiding van ervaren collega's, en (2) 

bedrijfsmatige uitoefening van het vak. 

 

Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) streeft ernaar dat het ambacht in zijn 

volle betekenis zichtbaar wordt. Om die reden is het begrip 'ambachtseconomie' 

geïntroduceerd en is het Platform Ambachtseconomie opgericht. Onder am-

bachtseconomie wordt simpel gezegd verstaan, de sector binnen de economie 

waarin vakmensen uiteindelijk met hun handen producten maken of diensten 

verlenen om zich een bestaan te verwerven. Het betreft dat deel van de econo-

mie waarin ambachtelijke bedrijvigheid tot toegevoegde waarde, inkomen en 

welvaart leidt (bron: Platform Ambachtseconomie, 2009). 

 

Omvang en samenstel l ing van de sector 

Aangezien niet van alle ambachten statistieken worden bijgehouden, is de om-

vang van de ambachtseconomie in Nederland niet exact bekend1. Volgens de 

meest recente cijfers zijn er in Nederland 219.000 MKB-bedrijven binnen het 

ambacht actief in 2008/2009. Dat is ruim een kwart van het totaal aantal onder-

nemingen binnen Nederland. Deze ambachtelijke ondernemingen hebben in 

2008/2009 een gezamenlijke omzet geboekt van 133,6 miljard euro (excl. BTW) 

en dit komt neer op 9 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Verder 

 

1 Bron: 'Focus op de ambachtseconomie: het ambacht als economische kracht', Platform Am-

bachtseconomie. 
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zijn in deze ambachtelijke ondernemingen iets meer dan 1.000.000 mensen 

werkzaam. Het kleinbedrijf overheerst in de ambachtseconomie en het aantal 

zelfstandigen zonder personeel, hierna aangeduid als 'Bedrijven Zonder Perso-

neel' (BZP), is de laatste jaren snel toegenomen1. 

Tabel 18 Positie van de MKB-bedrijven binnen het ambacht in het Nederlandse MKB in 

2007 

 

Aantal 

(abs. waarde) 

Aandeel in  

Nederlands totaal (%) 

Aantal ambachtelijke ondernemingen (x 1.000) 219 27% 

Werkgelegenheid (x 1.000 werkzame personen) 1.029 14% 

Omzet (x € miljard) 133,6 9% 

Percentage BZP (steekproef 2008) 48  

 Bron: EIM, 2009. 

Evoluerend ambacht 

Ambachten zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Dat wil niet zeg-

gen dat alle ambachten blijven bestaan. Sommige ambachten bestaan al eeu-

wen, zoals het vak van timmerlieden en metselaars. Andere zijn verdwenen om-

dat zij niet tegen de industriële productiewijze opkonden, zoals de wevers in de 

textiel en de loodzetters in drukkerijen. Daarnaast vormt het vervangen van ou-

de transportmiddelen door nieuwe een reden voor het verdwijnen van bepaalde 

ambachten. Een voorbeeld hiervan vormt de vervanging van zeilschepen door 

stoomschepen en de vervanging van de stoomlocomotief door de elektrische 

trein. Hierdoor zijn touwslagers, zeilmakers en kolenstokers vrijwel overbodig 

geworden. Echter tegelijkertijd zijn ook weer nieuwe ambachten ontstaan zoals 

automonteurs, onderhoudsmonteurs van vliegtuigen, verpleegkundigen, tv-

cameralieden, pc-reparateurs en webdesigners. De paradox is dat nieuwe tech-

nieken, die vroeger vooral een bedreiging voor de ambachten vormden, zelf weer 

aanleiding zijn voor het ontstaan van nieuwe ambachten en bestaande ambach-

ten van nieuwe instrumenten voorzien (bron: Platform Ambachtseconomie, 

2009). Uit het bovenstaande blijkt dat het ambacht een grote variëteit aan be-

roepen kent, dat de sector voortdurend in ontwikkeling is en meer omvat dan 

wat cultuurhistorisch onder ambacht wordt verstaan. 

 

HBA-branches 

Bij het HBA zijn 36 ambachtelijke branches aangesloten en dat is ongeveer een 

kwart van het totaal aantal ambachtelijke branches. De meeste branches zijn 

klein van omvang: twee derde telt minder dan 1.000 bedrijven. Slechts drie 

branches (kappers, schoonheidsspecialisten en pedicures) omvatten meer dan 

9.000 bedrijven. Deze branches zijn door het HBA onderverdeeld in de volgende 

7 clusters: 

 

1 Veelal wordt aan de ZZP'er de bijzondere kwalificatie gegeven dat zij geen vaste locatie hebben 

van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in 

loondienst die wel vanuit een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen dan spreekt men gewoonlijk 

van Ondernemer zonder personeel (OZP). In het kader van dit onderzoek is er geen hard onder-

scheid gemaakt tussen ZZP en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer BZP. 
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(1) Bouwambacht 

(2) Gebouwverzorgend ambacht 

(3) Medische hulpmiddelen (gezondheidstechniek) 

(4) Productieambacht 

(5) Reparatieambacht 

(6) Uiterlijke verzorgingsambacht 

(7) Voedingsambacht. 

 

Het HBA verzamelt voor de aangesloten branches een aantal belangrijke cijfers 

en trends. In onderstaande tabel wordt het aantal bedrijven en het percentage 

BZP'ers per cluster getoond in 2007. 

Tabel 19 Aantal bedrijven en percentage BZP'ers per cluster in 2007 

Cluster van branches Aantal bedrijven BZP'ers (%) 

Bouwambacht 12.481 63 

Gebouwverzorgend ambacht 3.743 67 

Medische hulpmiddelen (gezondheidstechniek) 2.871 33 

Productieambacht 2.752 68 

Reparatieambacht 8.717 52 

Uiterlijke verzorgingsambacht 37.343 81 

Voedingsambacht 4.443 19 

 Bron: Jaarverslag HBA 2007, bewerkt door EIM. 

11.2 Kennis, houding, gedrag en resultaat 

Kennis 

De vernieuwende ondernemer is een actieve ondernemer als het gaat om ver-

werving van kennis. Voor het ambacht vormt de klant de voornaamste kennis, 

zeker als het gaat om vernieuwingen. Ruim 65 procent van de vernieuwende on-

dernemers in het ambacht ziet de klant als zeer belangrijke informatiebron van 

vernieuwing. 

 

In vergelijking met de sectoren detailhandel en horeca neemt de klant bij het 

ambacht overigens een minder zware positie in als kennisbron. Op zich is dit lo-

gisch. Voor het ambacht is uiteraard de klant als doelgroep het belangrijkst, 

maar zijn productietechnische kennis moet de ondernemer toch echt ergens an-

ders vandaan halen. Collega-ondernemers, toeleveranciers, technologieontwer-

pers zijn dan ook essentiële kennisbronnen voor de ambachtelijk ondernemer. 

Daarnaast vormen leveranciers, internet en vakliteratuur (tijdschriften, publica-

ties en boeken) belangrijke informatiebronnen (zie case Glasatelier Oud Rijs-

wijk). 

 

Verder neemt bijna een derde van de vernieuwende ondernemers deel aan net-

werken die gericht zijn op uitwisseling van bedrijfsinformatie. Vernieuwende on-

dernemers in het ambacht beschikken over het algemeen over goede markt- en 

vakkennis. Meer dan niet-vernieuwende ondernemers hebben zij zicht op belang-

rijke veranderingen en trends voor de eigen branche. 
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Glasatelier Oud Rijswijk: apparatuur aanpassen op basis van TNO-rapport 

Het Glasatelier beschikt over geavanceerde 3-D meetapparatuur, 

waarmee men op eenvoudige en snelle wijze de maten kan nemen 

van complexe vormen. De tijdrovende bezigheid van het handmatig 

maken van onnauwkeurige mallen behoort hiermee tot het verleden. 

De kans op fouten door onnauwkeurigheid is nu minimaal geworden, 

waardoor de kwaliteit aanzienlijk verbeterd is. De digitale data kun-

nen via een vectorprogramma worden omgezet tot een tekening. 

Deze kan worden gebruikt om handmatig glas te snijden of panelen 

te zetten. Ook kunnen de data worden gebruikt om volautomatische 

glasfreesmachines aan te sturen. Het Glasatelier biedt het digitaal 

meten en aanleveren van data of tekeningen tevens aan als dienst. 

Daarnaast heeft het Glasatelier op basis van het TNO-rapport 'Geva-

ren Glazeniersbedrijf' bestaande apparaten aangepast (bijv. afzui-

ging op soldeerapparaten). Het in 2003 behaalde VCA-certificaat 

heeft veel impact gehad op zowel de bedrijfsinrichting als de be-

drijfsvoering. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 

Houding 

Hoewel vernieuwende en niet-vernieuwende ondernemers ongeveer evenveel 

waarde hechten aan stabiliteit en zekerheid, zijn vernieuwende ondernemers 

aanzienlijk meer bereid om risico's te nemen als ze kansen voor vernieuwing 

zien. Hierin verschilt het ambacht niet van detailhandel en horeca. De vernieu-

wende ondernemers achten het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen 

binnen het bedrijf vaak noodzakelijk om het bestaan en succes van het bedrijf te 

waarborgen. Voor de vernieuwende ondernemers geldt dat vernieuwen niet al-

leen meer winst betekent, maar ook een verbetering van de concurrentiepositie. 

Het bedrijf komt sterker te staan op zijn markt en heeft daardoor betere vooruit-

zichten. Voor de vernieuwende ondernemer is innoveren daarmee een wezenlijk 

onderdeel van de markt- en concurrentiestrategie van het bedrijf. 

Scheuten Solar: groei en continuïteit van het bedrijf gaan voor 

In de afgelopen 12 jaren zijn door de ondernemer zeer 

veel keuzes gemaakt, die steeds weer ingrijpend waren 

voor zijn bedrijf. Niet voor zijn persoon, maar voor het 

bedrijf, zo stelt hij: de groei en continuïteit van het be-

drijf gaan voor het welzijn van de ondernemer (bedrijf 

voor individu). De keuzes kunnen aldus de ondernemer 

niet gemaakt worden als de ondernemer niet bereid is en 

in staat is steeds weer bottom-line te denken. Bewust de 

risico's in beeld brengen, bewust uitdagingen opzoeken 

en bewust risico's aanvaarden. Wil je als ondernemer 

kunnen slagen dan moet je risico's nemen: 'Je moet als 

ondernemer uit je eigen comfortzone willen stappen'. 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 
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Gedrag 

In de afgelopen twee jaar (2007 en 2008) hebben in het ambacht ruim 90.000 

ondernemers vernieuwingen of verbeteringen binnen hun onderneming doorge-

voerd. In totaal hebben deze ondernemingen in een jaar tijd circa 126.000 ver-

nieuwingen doorgevoerd. Ruim 60 procent hiervan heeft betrekking op vernieu-

wingen die direct gericht zijn op de consument (frontoffice). De doorgevoerde 

frontoffice-vernieuwingen of -verbeteringen blijken voornamelijk betrekking te 

hebben op de kwaliteit van de producten. Daarnaast vormen technieken, appara-

tuur en/of software en verbreding van het assortiment belangrijke gebieden 

waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn doorgevoerd (zie case Machinale 

Brei Inrichting JoJo). 

Machinale Brei Inrichting JoJo: optimaal voldoen aan de wensen van de afnemers 

In Nederland vormen de hoge loonkosten de 

bottleneck. Daarom hebben vernieuwingen 

doorgaans betrekking op het vereenvoudigen en 

moderniseren van het productieproces. Daar-

naast zijn vernieuwingen binnen het bedrijf 

doorgevoerd om aan de wensen van de afne-

mers te kunnen voldoen. Deze afnemers zijn op 

de hoogte van de nieuwste items en willen hier-

over beschikken. JoJo Machinale Brei Inrichting 

tracht de afnemers zo goed mogelijk te bedie-

nen. Tevens zijn vernieuwingen doorgevoerd om 

een hogere omzet te realiseren en de klanten-

kring uit te breiden. 

 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 

Wanneer vernieuwers binnen jonge ondernemingen worden vergeleken met ver-

nieuwers binnen gevestigde ondernemers op dit punt, dan blijkt dat jonge on-

dernemingen meer gericht zijn op verbreding van het assortiment, het verbete-

ren van de kwaliteit van producten en het verstrekken van informatie en advies 

aan klanten. Daarentegen zijn gevestigde ondernemingen meer gericht op verbe-

tering van het personeelsbeleid. 

 

In tabel 20 worden de belangrijkste gebieden getoond waarop vernieuwingen of 

verbeteringen zijn doorgevoerd door de ondernemer binnen het ambacht op 

jaarbasis. 



 

68  

Tabel 20 Belangrijkste gebieden waarop ondernemers binnen het ambacht vernieuwingen 

of verbeteringen hebben doorgevoerd op jaarbasis 

Score 

Gebied waarop vernieuwingen of  

verbeteringen zijn doorgevoerd 

Aantal vernieuwingen  

op jaarbasis 

Vernieuwingen 

op jaarbasis (%) 

1 Kwaliteit van producten 21.692 17 

2 Technieken, apparatuur en/of software 17.552 14 

3 Verbreding assortiment 17.102 14 

4 Materiaalgebruik 16.831 13 

5 Serviceverlening/klantenbinding 9.991 8 

6 Gebruik internet 9.766 8 

7 Vakbekwaamheid personeel 9.001 7 

8 Vestigingslocatie 8.056 6 

9 Verstrekken van informatie/advies 7.336 6 

10 Winkelformule/bedrijfsconcept 5.355 4 

11 Personeelsbeleid 3.375 3 

Totaal  126.056 100 

 Bron: EIM, 2009. 

Resultaat 

Voor bijna 70 procent van de vernieuwende ondernemers binnen het ambacht 

geldt dat de doorgevoerde vernieuwingen of verbeteringen hebben bijgedragen 

aan de winstgevendheid van hun onderneming (zie case Hamers Steel Profile 

BV). 

Hamers Steel Profile BV: ontvangen van royalties 

De ondernemer heeft een machine ontwikkeld die 120 me-

ter profiel per minuut kan produceren. Deze machine, 

waarop patent is aangevraagd, wordt vanwege de kosten 

vervaardigd in Azië. Daarnaast heeft de ondernemer octrooi 

voor 20 jaar binnen Europa verkregen, om dubbelzijdig 

(niet verouderend) tape vanuit het buitenland te importe-

ren. Op deze wijze wordt het mogelijk om gipswanden vast 

te plakken aan profielen in plaats van ze vast te schroeven. 

Voordeel hiervan is dat men bijvoorbeeld langer door kan 

blijven werken in ziekenhuizen (maximaal 4 uur per dag 

overlast) en dat tijd kan worden bespaard. Het dubbelzijdi-

ge tape wordt door TNO getest en scoort tot op heden bo-

ven verwachting. Verder dient het dubbelzijdige tape te 

worden vermarkt door gipsfabrikanten. Deze kunnen ver-

volgens licenties uitgeven waarvoor Hamers Steel royalties 

zal ontvangen. Ten slotte zal het gebruik van dubbelzijdig 

tape voornamelijk een ingrijpende vernieuwing vormen 

binnen de bouw, aldus de ondernemer. 

 Bron: Rapport 'Innovatie in de ambachtseconomie'. 
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Niet elke vernieuwing draagt overigens in dezelfde mate bij aan de bedrijfsresul-

taten. Tabel 21 toont per gebied het percentage vernieuwende ondernemers bin-

nen het ambacht dat aangegeven heeft dat de doorgevoerde vernieuwing of ver-

betering heeft geleid tot een verbetering van de winst. Verder zijn de doorge-

voerde vernieuwingen of verbeteringen over het algemeen nieuw voor het bedrijf 

en in mindere mate nieuw voor de branche. Uit het onderzoek is gebleken dat 

kleine veranderingen of verbeteringen binnen het bedrijf een grote positieve bij-

drage kunnen leveren aan het imago en de financiële prestaties. 

Tabel 21 Percentage vernieuwende ondernemers binnen het ambacht dat aangegeven 

heeft dat de doorgevoerde vernieuwing of verbetering heeft geleid tot een ver-

betering van de winst 

Gebied waarop vernieuwingen of 

verbeteringen zijn doorgevoerd 

 Percentage vernieuwende ondernemers  

binnen het ambacht  

Personeelsbeleid 85,3 

Serviceverlening/klantenbinding 80,6 

Winkelformule/bedrijfsconcept 73,1 

Verbreding assortiment 72,9 

Kwaliteit van producten 72,2 

Materiaalgebruik 71,1 

Verstrekken van informatie/advies 70,6 

Technieken, apparatuur en/of software 68,2 

Vestigingslocatie 60,9 

Vakbekwaamheid personeel 57,0 

Gebruik internet 55,3 

 Bron: EIM, 2009. 

Stimulerende en remmende factoren 

Ook voor de ambachtelijke ondernemer vormt de klant de klant de belangrijkste 

stimulans om te vernieuwen. Uiteindelijk is de klant toch degene die de vernieu-

wing moet accepteren en die daarmee het succes van de vernieuwing bepaalt. 

Wel heeft de ambachtelijk ondernemer duidelijk ook de nodige stimuli in de 

technische ontwikkeling van zijn ambacht zelf. Steeds weer zijn er nieuwe pro-

cessen en producten op de markt die zijn vernieuwingsdrift prikkelen. 

 

Vernieuwende ondernemers binnen het ambacht ervaren of zien bij het realise-

ren van hun plannen tot vernieuwen logischerwijs meer belemmeringen dan niet-

vernieuwende ondernemers. De financiering van de investeringen en de benodig-

de gemeentelijke of overheidsvergunningen vormen de grootste belemmeringen 

voor vernieuwende ondernemers. Verder zijn vernieuwende ondernemers veel 

positiever over de bedrijfsinterne teamgedachte dan niet-vernieuwende onder-

nemers. Daarnaast is op basis van de antwoorden op diverse stellingen het beeld 

ontstaan, dat vernieuwers binnen jonge ondernemingen meer het gevoel hebben 

zelf invloed te kunnen uitoefenen en minder gehinderd worden door externe fac-

toren dan vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen. 
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11.3 Innoveren in deelsectoren 

Binnen het ambacht is gekeken naar bijzondere verschillen tussen de deelsecto-

ren op het gebied van marktkennis, aantal jaren werkervaring als zelfstandig on-

dernemer, bedrijfsgrootte qua aantal werkzame personen, houding en vernieu-

wend gedrag. Als deelsectoren zijn aangemerkt: 

− Voedingsmiddelenambacht en het overig productieambacht 

− Metaalambacht en meubelambacht 

− Bouwambacht en het installatieambacht 

− Handels- en reparatieambacht 

− Dienstverlenende ambacht. 

 

Uit de vergelijking van de deelsectoren op het gebied van ervaring is gebleken, 

dat de ondernemers in het metaalambacht duidelijk meer ervaringsjaren hebben 

als ondernemer dan de ondernemers in de andere deelsectoren. Vooral in het 

dienstverlenende ambacht is het aantal ervaringsjaren duidelijk minder. De ge-

percipieerde eigen marktkennis loopt tussen alle deelsectoren gemiddeld nauwe-

lijks uiteen. Wel scoort in vergelijking met de andere deelsectoren het voedings-

middelen- en overige productieambacht op dit punt wat laag. Ook de vernieu-

wingsgezindheid loopt nagenoeg niet uiteen tussen de deelsectoren, hoewel de 

vernieuwingsgezindheid in het metaal- en meubelambacht toch wat hoger is. 

Wellicht dat hier in vaktechnisch opzicht meer vernieuwingen zijn waar te nemen 

of mogelijk zijn, bijvoorbeeld op productietechnisch en creatief gebied, dan bij-

voorbeeld in het voedingsmiddelenambacht. Ten slotte bestaan er nauwelijks 

verschillen tussen de deelsectoren op het gebied van het doorvoeren van ver-

nieuwingen of verbeteringen. Slechts de wat grotere mate waarin backoffice-

vernieuwingen worden doorgevoerd in het metaal- en meubelambacht is enigs-

zins opvallend. 

 

Over het algemeen verschillen de deelsectoren nauwelijks van elkaar. Indien er 

verschillen aangeduid kunnen worden, dan zijn deze meestal zeer licht van aard. 

Dit zou er op kunnen duiden dat ondanks het feit dat het ambacht zeer divers is 

qua beroepen, de ondernemersmentaliteit en het ondernemersgedrag toch in ze-

kere mate homogeen zijn en in doorsnee (over de gehele populatie) weinig va-

riatie vertonen. 

11.4 Jonge ondernemingen versus gevestigde ondernemingen 

In deze paragraaf worden vernieuwers binnen de groep jonge ondernemingen 

vergeleken met vernieuwers binnen de groep gevestigde ondernemingen. Als 

jonge ondernemingen zijn aangemerkt de ondernemingen die zijn opgericht na 

2003 (jonger dan 5 jaar). Gevestigde ondernemingen zijn opgericht in 2003 of in 

de jaren daarvoor (5 jaar of ouder). Van de jonge ondernemingen heeft 39% in 

het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar vernieuwingen binnen de onderne-

ming doorgevoerd. Voor de gevestigde ondernemingen bedraagt dit percentage 

43%. Deze vernieuwers worden op diverse punten met elkaar vergeleken en de 

belangrijkste resultaten worden hieronder kort beschreven. 
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Tabel 22 Percentage vernieuwers binnen jonge en gevestigde ondernemingen 

 Jong (percentage) Gevestigd (percentage) 

Vernieuwers 39 43 

Niet-vernieuwers 61 57 

Totaal 100 100 

 Bron: EIM, 2009. 

Belangrijkste resultaten vergel i jk ing jonge versus gevest igde onder-

nemingen 

− ondernemers binnen gevestigde ondernemingen vinden een brancheorganisa-

tie als informatiebron van vernieuwing belangrijker dan ondernemers binnen 

jonge ondernemingen; 

− ongeveer 54% van de ondernemers binnen jonge ondernemingen acht inter-

net zeer belangrijk als informatiebron van vernieuwing, tegenover ongeveer 

40% van de ondernemers binnen gevestigde ondernemingen; 

− dooreengenomen nemen ondernemers binnen gevestigde ondernemingen 

meer deel aan netwerken dan ondernemers binnen jonge ondernemingen; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn positiever over het gebruik van 

internet; 

− op het gebied van het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen richten 

vernieuwers binnen jonge ondernemingen zich meer op de verbreding van het 

assortiment, terwijl vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen zich meer 

richten op het materiaalgebruik; 

− voor ondernemers binnen jonge ondernemingen vormt vakbekwaamheid een 

iets belangrijker concurrentiepunt dan voor ondernemers binnen gevestigde 

ondernemingen; 

− vernieuwers binnen jonge ondernemingen zijn positiever over de verwachte 

ontwikkeling van hun winst en omzet in de komende twee jaar. Opvallend is 

dat meer dan driekwart van de vernieuwers binnen jonge ondernemingen 

verwacht dat hun omzet zal groeien in de komende twee jaar, tegenover min-

der dan de helft van de vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen. 

 

Naast vele overeenkomsten bestaan er toch ook enkele opmerkelijke verschillen 

tussen jonge vernieuwende ondernemingen en gevestigde vernieuwende onder-

nemingen op het gebied van kennis, houding, gedrag en resultaat. Op het gebied 

van kennis hechten ondernemers binnen jonge ondernemingen bijvoorbeeld veel 

meer waarde aan internet als informatiebron van vernieuwing dan ondernemers 

binnen gevestigde ondernemingen. Verder richten ondernemers binnen jonge 

ondernemingen zich bij het doorvoeren van vernieuwingen voornamelijk op het 

assortiment, terwijl ondernemers binnen gevestigde ondernemingen zich meer 

richten op het materiaalgebruik. De indruk wordt gewekt dat vernieuwers binnen 

jonge ondernemingen wat meer op de klant gericht zijn c.q. wat meer commerci-

eel zijn ingesteld dan vernieuwers binnen gevestigde ondernemingen. Ten slotte 

zijn de verwachtingen van voornamelijk vernieuwende ondernemers binnen jonge 

ondernemingen hooggespannen met betrekking tot de ontwikkeling van de winst 

en de omzet. 
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11.5 Beschouwing 

Ruim 40 procent van de ondernemers binnen het ambacht heeft in het afgelopen 

jaar of de afgelopen twee jaar vernieuwingen binnen de onderneming doorge-

voerd. Hierbij gaat het voornamelijk om frontoffice-vernieuwingen (ruim 60 pro-

cent) en in mindere mate om backoffice-vernieuwingen (bijna 40 procent). Ver-

der staan ondernemers binnen het ambacht het minst positief tegenover ver-

nieuwing vergeleken met ondernemers binnen de detailhandel en de horeca. 

Hierbij speelt het groeiende aandeel (minder kapitaalkrachtige) BZP'ers binnen 

het ambacht een belangrijke rol. 

 

Vernieuwingsgezindheid l igt op een lager pei l  

Hoewel het ambacht zeer divers is qua samenstelling en beroepen, vertoont het 

toch een vrij homogeen beeld als het gaat om kennis, vernieuwingsgezindheid, 

feitelijke vernieuwingen en het resultaat daarvan. Technologie, product, dienst-

verlening, promotie en presentatie mogen dan van sector tot sector sterk ver-

schillen, houding en gedrag niet als het gaat om vernieuwingen. Opmerkelijk is 

in dit verband wel dat de vernieuwingsgezindheid in de ambachtelijke sectoren 

achterblijft bij die in de sectoren detailhandel en horeca. Heeft dit nu vooral te 

maken met de houding van de ondernemer, zijn kennis en ervaring of met de in-

trinsieke kenmerken van het ambacht en de markt voor ambachtsdiensten en 

producten? Misschien is deze markt minder concurrentiegevoelig, wellicht is er 

sprake van mindere concurrentiedruk, wellicht is de markt minder dynamisch. Of 

is het de schijn die bedriegt? Is het gewoon zo dat het aantal gebieden waarop 

men kan vernieuwen minder is dan voor detailhandel en horeca, of dat vernieu-

wingen meer geconcentreerd plaatsvinden binnen enkele deelgebieden, maar 

toch even sterk? Zeker is dat vanuit de technologie enkele zeer duidelijke ver-

nieuwingsimpulsen uitgaan voor het ambacht en dat daarmee ook binnen het 

ambacht technologische vernieuwing een veel duidelijker plaats inneemt dan in 

de andere sectoren. Het ambacht weinig vernieuwend? Deze conclusie kan zeker 

niet getrokken worden. Wel de conclusie: het ambacht is vernieuwend, maar dan 

wel anders! 

 

Ambacht innoveert anders en vanuit een andere optiek 

Innovatie betekent in de kern dat bedrijven binnen het ambacht vernieuwen op 

kwaliteit (kwaliteit van het ambachtelijk proces, ambachtelijke product en de 

marktbenadering). Het verfijnen (via scholingsbeleid/vakmanschap) of verster-

ken van de kwaliteit, impliceert het doorvoeren van vernieuwingen. Andersom 

geldt echter ook dat wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van innovaties, dit 

ten koste gaat van de kwaliteit. In die zin vormt innovatie voor het ambacht mo-

gelijk meer een afgeleide van het kwaliteitsbeleid dan een afgeleide van het 

marktbeleid. Ten opzichte van de horeca en de detailhandel innoveert het am-

bacht dan ook anders: meer techniek- en procesgericht! Met betrekking tot het 

doorvoeren van vernieuwingen gaat het binnen het ambacht voornamelijk om 

productinnovatie en procesinnovatie. Verder gaat het binnen het ambacht om 

domeinspecifieke vernieuwingen. Ten opzichte van de andere onderscheiden sec-

toren innoveert het ambacht anders. Het is daarom belangrijk om innovatie te 

bezien in de context waarin het wordt gebruikt: domeinspecifieke innovatie. Bin-

nen het ambacht vormt innovatie een onderdeel van het ondernemerschap of 

vakmanschap, waarbij de ondernemer zich weet te onderscheiden op basis van 

persoonsgebonden creativiteit, vakmanschap en inzet (capaciteit). 
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Vakgerichte vernieuwing 

Binnen het ambacht gaat het om een combinatie van 'hart en handen'. Deze 

combinatie is niet puur cognitief en dient te worden ervaren. Het kunnen maken 

van een product vormt hierbij een basiskwaliteit, terwijl het leveren van maat-

werk/kwaliteit een 'perfectionisme' vormt. Verder beschikt de vakman over 

(technische) kennis van materialen en creativiteit. Onder creativiteit wordt indi-

vidualisering van het product en het reeds genoemde 'perfectionisme' verstaan. 

Ten slotte is het noodzakelijk dat de ondernemer binnen het ambacht zowel VAK-

GERICHT als KLANTGERICHT (commercieel) is ingesteld. Ondernemers binnen 

het ambacht zijn nog te weinig klantgericht ingesteld. Het vakonderwijs zou daar 

sterker op moeten inspelen. 

 

Het vakonderwijs verdient volgens experts eveneens vernieuwing. Dit onderwijs 

is volgens hen nog te zeer gericht op vakmanschap en te weinig op de marktfee-

ling van de ondernemers. Binnen het onderwijs verdienen vaktechnische aspec-

ten zeker de aandacht, echter ook klantgerichtheid. Het verkennen van de klant-

behoefte en het aandragen van oplossingen vormt toegevoegde waarden. Daar-

naast wordt gewezen op de achterstand die het vakonderwijs lijkt te hebben als 

het gaat om kennisoverdracht van echt nieuwe ontwikkelingen. Implementatie 

van nieuwe technologieën in het onderwijs vraagt tijd. Hierdoor bestaat het risico 

dat het onderwijs achter de ontwikkelingen gaat aanlopen in plaats van met de 

ontwikkelingen mee. 
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12 Vergelijking van de sectoren 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende sectoren afzonderlijk be-

sproken. Tevens is binnen de sectoren gekeken naar bijzondere verschillen tus-

sen de deelsectoren op diverse gebieden. In dit hoofdstuk worden onder andere 

de belangrijkste resultaten uit de voorgaande hoofdstukken benut om de secto-

ren met elkaar te vergelijken. Op basis van deze vergelijking worden overeen-

komsten en verschillen tussen de sectoren besproken. Uiteindelijk is het doel om 

te komen tot een unieke typering van de afzonderlijke sectoren. 

12.1 Vergelijking innovatieprofielen 

Wanneer gekeken wordt naar het percentage vernieuwende ondernemers per 

sector, dan blijkt dat binnen de sector horeca relatief de meeste ondernemers 

vernieuwingen doorvoeren. Ten opzichte van de sectoren horeca en detailhandel 

voeren binnen het ambacht duidelijk minder ondernemers vernieuwingen door 

binnen hun bedrijf. Een mogelijke verklaring voor het achterblijven van het am-

bacht ten opzichte van de andere sectoren vormt het grote aandeel bedrijven 

zonder personeel binnen deze sector. BZP'ers hebben minder investeringsruimte 

en hebben uiteraard geen mogelijkheden om vernieuwingen door te voeren op 

het gebied van personeel. In hoofdstuk 13 wordt nader ingegaan op BZP'ers. 

Figuur 5 Percentage vernieuwende ondernemers binnen alle bedrijven, jonge bedrijven 

en gevestigde bedrijven per sector 
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 Bron: EIM, 2009. 

In hoofdstuk 6 van dit rapport is reeds gesproken over frontoffice- en backoffice-

vernieuwingen. Als frontoffice-vernieuwingen zijn aan te merken alle nieuwe pro-

ducten en diensten (zoals introducties van nieuwe producten, uitbreidingen van 
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het assortiment met nieuwe productgroepen, nieuwe menulijn, nieuwe webwinkel 

naast bestaande winkel) die worden aangeboden aan de klanten en ingrijpende 

nieuwe communicatievormen (zoals nieuwe winkelformule). Als backoffice-

vernieuwingen zijn aan te merken veranderingen in de bedrijfsprocessen (zoals 

logistieke processen). Onderstaande figuur verschaft inzicht in de verhouding 

waarin front- en backoffice-vernieuwingen worden doorgevoerd per sector. Een 

belangrijke overeenkomst is dat binnen alle drie de sectoren voornamelijk front-

office-vernieuwingen worden doorgevoerd. Verder blijkt uit onderstaande figuur 

dat (productietechnische) backoffice-vernieuwingen vooral terug te vinden zijn in 

het ambacht. Frontoffice-vernieuwingen zoals klantgerichte vernieuwingen van 

de bedrijfsformule (restaurant, winkel) worden het meest binnen de horeca en 

de detailhandel doorgevoerd. 

Figuur 6 Aandeel front- en backoffice-vernieuwingen in het totaal aantal vernieuwingen 

per sector 
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 Bron: EIM, 2009. 

Met betrekking tot het doorvoeren van front- en backoffice-vernieuwingen be-

staan er dus verschillen tussen de sectoren. De sectoren detailhandel en horeca 

verschillen daarin nauwelijks van elkaar. Daarentegen bestaan er grotere ver-

schillen ten opzichte van het ambacht. Reeds eerder is vermeld dat het ambacht 

anders vernieuwt. Zo zal het ambacht ten opzichte van de detailhandel en de ho-

reca logischerwijs achterblijven op bijvoorbeeld een terrein als winkelautomatise-

ring en vooroplopen als het bijvoorbeeld gaat om het gebruik van specifieke 

technieken, apparatuur en/of software. Binnen het ambacht is vernieuwing vaak 

gebaseerd op persoonsgebonden creativiteit en vakmanschap. Om deze reden is 

het belangrijk om vernieuwing te bezien in de context waarin het wordt gebruikt! 
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12.2 Vergelijking o.b.v. kennis, houding, gedrag en resultaat 

Kennis 

Voor alle sectoren geldt dat vernieuwende ondernemers over het algemeen ac-

tiever bezig zijn met het verwerven van kennis dan niet-vernieuwende onderne-

mers. Wat betreft het belang dat vernieuwende ondernemers hechten aan de di-

verse informatiebronnen van vernieuwing bestaan er zowel overeenkomsten als 

verschillen tussen de sectoren. In onderstaande figuur wordt getoond dat de ei-

gen klantenkring binnen alle sectoren de belangrijkste informatiebron van ver-

nieuwing vormt. Tevens zijn leveranciers en het internet belangrijke informatie-

bronnen van vernieuwing. Ten aanzien van medewerkers als informatiebron van 

vernieuwing bestaan er relatief grote verschillen tussen de sectoren. Vernieu-

wende ondernemers binnen de horeca hechten relatief het meeste belang aan 

medewerkers, en vernieuwende ondernemers binnen het ambacht het minst. Het 

grote aandeel BZP'ers binnen het ambacht speelt hierbij een belangrijke rol. Ook 

hechten vernieuwende ondernemers binnen de horeca veel waarde aan collega-

ondernemers. Voor de detailhandel is gebleken dat naast klanten, leveranciers 

en het internet, vakliteratuur een belangrijke informatiebron van vernieuwing 

vormt. Voor het ambacht vormen collega-ondernemers en vakliteratuur belang-

rijke informatiebronnen. Ten slotte wordt door de vernieuwende ondernemers re-

latief het minste waarde gehecht aan franchiseorganisaties of inkoopverenigin-

gen als informatiebron van vernieuwing. 

Figuur 7 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat aangegeven heeft dat de betreffende informatiebron van ver-

nieuwing enigszins of zeer belangrijk is 
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 Bron: EIM, 2009. 

Voor alle sectoren geldt ook dat vernieuwende ondernemers over het algemeen 

meer deelnemen aan netwerken dan niet-vernieuwende ondernemers. In figuur 8 

wordt het percentage vernieuwende ondernemers per sector getoond dat deel-

neemt aan een bepaald type netwerk. Hieruit blijkt dat vernieuwende onderne-
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mers binnen de horeca relatief het meest deelnemen aan netwerken vergeleken 

met vernieuwers binnen de detailhandel en het ambacht. Het meest nemen deze 

vernieuwende horecaondernemers deel aan netwerken gericht op belangenbehar-

tiging. Zowel vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel als binnen het 

ambacht nemen in sterke mate deel aan netwerken gericht op de uitwisseling 

van bedrijfsinformatie. Daarentegen nemen relatief weinig vernieuwers deel aan 

een netwerk van technologische aard. Aan dit type netwerk nemen vernieuwende 

ambachtslieden relatief het meest deel. 

Figuur 8 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat deelneemt aan het betreffende netwerk 
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 Bron: EIM, 2009. 

Vernieuwingsgezindheid (houding) 

Uit het onderzoek is gebleken dat vernieuwende ondernemers binnen de verschil-

lende sectoren aanzienlijk meer bereid zijn om risico's te nemen als ze kansen 

zien voor vernieuwing dan niet-vernieuwende ondernemers. Verder achten de 

vernieuwende ondernemers het doorvoeren van vernieuwingen of verbeteringen 

binnen het bedrijf vaak noodzakelijk om het bestaan en succes van het bedrijf te 

waarborgen. Voor de vernieuwende ondernemers geldt dat vernieuwen niet al-

leen winst betekent, maar ook een verbetering van de concurrentiepositie. Uit 

bovenstaande blijkt dat er tussen de sectoren veel overeenkomsten bestaan op 

het gebied van vernieuwingsgezindheid van vernieuwende ondernemers ten op-

zichte van niet-vernieuwende ondernemers. Daarnaast bestaan er ook belangrij-

ke verschillen tussen de sectoren. 

 

De vernieuwingsgezindheid van ondernemers binnen de verschillende sectoren is 

bepaald op basis van hun antwoorden op diverse stellingen en uitspraken. Om de 

bestaande verschillen tussen de sectoren op het gebied van vernieuwingsgezind-

heid te illustreren, worden hieronder de resultaten per sector van twee geselec-

teerde uitspraken en twee geselecteerde stellingen getoond. De ondernemers 

hebben aangegeven in welke mate zij het (on)eens waren met de stelling of de 
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uitspraak. In onderstaande figuren wordt enkel het percentage vernieuwende 

ondernemers getoond dat het helemaal of grotendeels eens is met de genoemde 

stelling of uitspraak. 

 

Met betrekking tot de uitspraak 'Ik ben bereid om risico's te nemen als ik kansen 

zie voor vernieuwing van mijn bedrijf', blijkt voor zowel vernieuwende onderne-

mers binnen de detailhandel als binnen de horeca, dat bijna 90 procent het gro-

tendeels of helemaal eens is met deze uitspraak. Voor vernieuwende onderne-

mers binnen het ambacht bedraagt dit percentage bijna 80 procent. 

Figuur 9 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat het grotendeels of helemaal eens is met de uitspraak: 'Ik ben 

bereid om risico's te nemen als ik kansen zie voor vernieuwing van mijn bedrijf' 
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 Bron: EIM, 2009. 

Dat vernieuwende ondernemers binnen het ambacht iets minder bereid zijn om 

risico's te nemen, wordt bevestigd in figuur 10. In dit figuur wordt het percenta-

ge vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en het ambacht 

getoond, dat het grotendeels of helemaal eens is met de uitspraak: 'Ik hecht 

veel waarde aan stabiliteit en zekerheid'. Vernieuwende ambachtlieden hechten 

duidelijk meer waarde aan stabiliteit en zekerheid dan vernieuwende onderne-

mers binnen de detailhandel en de horeca. 
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Figuur 10 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat het grotendeels of helemaal eens is met de uitspraak: 'Ik hecht 

veel waarde aan stabiliteit en zekerheid' 
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 Bron: EIM, 2009. 

Met betrekking tot de stelling: 'Succesvol zijn en blijven als bedrijf is alleen mo-

gelijk wanneer vernieuwingen worden doorgevoerd', blijkt dat 80 procent van de 

vernieuwende detaillisten het eens is met deze stelling. Voor vernieuwende on-

dernemers binnen het ambacht bedraagt dit percentage ruim 70 en voor de ho-

reca ruim 65 procent. Met betrekking tot de stelling 'Vernieuwingen verbeteren 

de concurrentiepositie', blijkt dat de verschillen tussen de sectoren minder groot 

zijn. Vernieuwende detaillisten scoren wederom het hoogst. 

 

Op basis van de antwoorden op alle in het onderzoek opgenomen stellingen en 

uitspraken is gebleken dat detaillisten meer vernieuwingsgezind zijn dan de on-

dernemers binnen de horeca en het ambacht. Deze grotere vernieuwingsgezind-

heid vertaalt zich echter niet aantoonbaar in meer vernieuwend gedrag. Dit re-

sultaat is voorgelegd aan en besproken met deskundigen binnen het HBD op het 

gebied van vernieuwing binnen de detailhandel. Deze experts geven aan dat veel 

detaillisten moeite hebben met het accepteren van het feit dat het doorvoeren 

van vernieuwingen uiteindelijk noodzakelijk wordt. Echter wanneer dit eenmaal is 

geaccepteerd door de detaillist, dan gaan ze er ook voor 100 procent voor. Het 

verzet van de detaillist in de beginfase kan volgens deze experts een verklaring 

vormen voor de lagere score op het daadwerkelijk doorvoeren van vernieuwingen 

binnen de detailhandel ten opzichte van de horeca. 
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Figuur 11 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat het grotendeels of helemaal eens is met stelling: 'Succesvol 

zijn en blijven als bedrijf is alleen mogelijk wanneer vernieuwingen worden 

doorgevoerd' 
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 Bron: EIM, 2009. 

Figuur 12 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat het grotendeels of helemaal eens is met de stelling: 'Vernieu-

wingen verbeteren de concurrentiepositie' 
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 Bron: EIM, 2009. 
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Vernieuwend gedrag 

Ondernemers kunnen op verschillende gebieden vernieuwingen doorvoeren. Ten 

behoeve van het onderzoek zijn 11 vernieuwingsgebieden onderscheiden. Onder-

staande tabel toont het percentage vernieuwende ondernemers binnen de detail-

handel, de horeca en het ambacht dat vernieuwingen heeft doorgevoerd op het 

betreffende gebied. Hieruit blijkt dat de meeste doorgevoerde vernieuwingen be-

trekking hebben op (verbreding van) het assortiment aan producten en de kwali-

teit van de dienstverlening of de producten. Binnen de detailhandel en de horeca 

scoort het gebruik van internet als vernieuwingsgebied ook relatief hoog. Speci-

fiek voor de detailhandel is het verbeteren van de serviceverlening en klanten-

binding, en binnen de horeca vormt het verbeteren van de bedrijfsinrichting of 

het bedrijfsconcept een belangrijk aandachtspunt. Ten opzichte van deze secto-

ren wijkt het ambacht enigszins af. Naast verbetering van het materiaalgebruik 

vormen technieken, apparatuur en/of software belangrijke aandachtspunten. 

Verder worden door de ondernemers in de verschillende sectoren relatief weinig 

vernieuwingen doorgevoerd met betrekking tot het personeelsbeleid en de vesti-

gingslocatie. 

Tabel 23 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat vernieuwingen heeft doorgevoerd op het betreffende gebied 

Vernieuwingsgebied Detailhandel Horeca Ambacht 

(verbreding) assortiment aan producten 24 17 14 

gebruik internet 13 11 8 

kwaliteit dienstverlening/producten 11 15 17 

serviceverlening/klantenbinding/klantvriendelijkheid 9 9 8 

winkelformule/bedrijfsconcept/bedrijfsinrichting 8 16 4 

verstrekken informatie/advies en/of reclame 8 7 6 

productkennis/vakbekwaamheid personeel 6 7 7 

(winkel)automatisering/technieken, apparatuur, software 6 7 14 

voorraadbeheer/materiaalgebruik 6 3 13 

vestigingslocatie 5 2 6 

personeelsbeleid 3 5 3 

 Bron: EIM, 2009. 

Op basis van tabel 23 is een top-3 (vet gedrukte percentages) van vernieu-

wingsgebieden per sector samengesteld. Deze top-3 wordt in onderstaande fi-

guur getoond. Uit deze figuur blijkt wederom dat (productietechnische) backoffi-

ce-vernieuwingen vooral terug te vinden zijn in het ambacht en dat frontoffice-

vernieuwingen zoals klantgerichte vernieuwingen van de bedrijfsformule (restau-

rant, winkel) voornamelijk binnen de horeca en de detailhandel worden doorge-

voerd. 
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Figuur 13 Top-3 van vernieuwingsgebieden binnen de detailhandel, de horeca en het am-

bacht 
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 Bron: EIM, 2009. 

Resultaat 

Voor bijna 75 procent van de vernieuwende ondernemers binnen de horeca geldt 

dat de doorgevoerde vernieuwingen of verbeteringen hebben bijgedragen aan de 

winstgevendheid van hun onderneming. Voor de detailhandel en het ambacht 

gaat het in dit opzicht om circa 70 procent. Niet elke vernieuwing heeft in de-

zelfde mate bijgedragen aan de bedrijfsresultaten (zie tabel 24). 

Tabel 24 Percentage vernieuwende ondernemers binnen de detailhandel, de horeca en 

het ambacht dat aangegeven heeft dat de doorgevoerde vernieuwing of verbe-

tering heeft geleid tot een verbetering van de winst 

Vernieuwingsgebied Detailhandel Horeca Ambacht 

(verbreding) assortiment aan producten 83 82 73 

gebruik internet 59 68 55 

kwaliteit dienstverlening/producten 74 75 72 

serviceverlening/klantenbinding/klantvriendelijkheid 76 84 81 

winkelformule/bedrijfsconcept/bedrijfsinrichting 75 75 73 

verstrekken informatie/advies en/of reclame 71 72 71 

productkennis/vakbekwaamheid personeel 78 64 57 

(winkel)automatisering/technieken, apparatuur, software 44 63 68 

voorraadbeheer/materiaalgebruik 66 64 71 

vestigingslocatie 81 71 61 

personeelsbeleid 61 75 85 

 Bron: EIM, 2009. 

Door de vernieuwende detaillisten wordt het assortiment aan producten het 

vaakst als winstgevend vernieuwingsgebied genoemd. Het meest genoemde 

winstgevende vernieuwingsgebied volgens de ondernemers binnen de horeca 

vormt de serviceverlening/klantvriendelijkheid. De ondernemers binnen het am-
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bacht zien het doorvoeren van vernieuwingen met betrekking tot het personeels-

beleid het vaakst als winstgevend. Relatief het minst genoemd zijn vernieuwin-

gen met betrekking tot (winkel)automatisering volgens vernieuwers binnen zowel 

de detailhandel als de horeca. Voor het ambacht vormt het gebruik van internet 

het minst genoemde winstgevende vernieuwingsgebied. Wederom is op basis van 

tabel 24 per sector een top-3 (vet gedrukte percentages) van meest ge-

noemde winstgevende vernieuwingsgebieden samengesteld (zie figuur 14). 

Figuur 14 Top-3 van meest genoemde winstgevende vernieuwingsgebieden binnen de de-

tailhandel, de horeca en het ambacht 
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 Bron: EIM, 2009. 

Wanneer de top-3 van vernieuwingsgebieden per sector vergeleken wordt met de 

top-3 van winstgevende vernieuwingsgebieden per sector, dan blijkt dat de ge-

bieden waarop de meeste vernieuwingen zijn doorgevoerd doorgaans niet het 

vaakst als winstgevende gebieden worden genoemd. Opvallend is dat relatief 

weinig vernieuwingen zijn doorgevoerd op het gebied van personeelsbeleid, ter-

wijl dit vernieuwingsgebied wel voorkomt in de top-3 van meest genoemde 

winstgevende vernieuwingsgebieden binnen de horeca en het ambacht. Een ver-

betering van de winst als gevolg van het doorvoeren van een vernieuwing vormt 

één belangrijke indicator van het resultaat. Echter daarnaast kan het doorvoeren 

van vernieuwingen ook leiden tot bijvoorbeeld een verbetering van het imago 

van de onderneming. Een verbetering van het imago als gevolg van het doorvoe-

ren van vernieuwingen is echter niet duidelijk meetbaar. Kortom, het doorvoeren 

van vernieuwingen vertaalt zich niet alleen in een verbetering van de winst. 
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12.3 Samenvattend beeld 

KENMERKEN VAN VERNIEUWING BINNEN DE DETAILHANDEL 

� Detaillisten vernieuwen relatief meer dan ondernemers binnen het ambacht 

en relatief minder dan ondernemers binnen de horeca. 

� Binnen de detailhandel worden voornamelijk frontoffice-vernieuwingen door-

gevoerd. 

� Naast klanten, leveranciers en het internet vormt vakliteratuur een belang-

rijke informatiebron van vernieuwing. 

� Vernieuwende detaillisten nemen voornamelijk deel aan netwerken gericht op 

de uitwisseling van bedrijfsinformatie. 

� Detaillisten zijn relatief meer vernieuwingsgezind dan ondernemers binnen 

de horeca en het ambacht. 

� Top-3 van vernieuwingsgebieden: (1) assortiment aan producten (2) gebruik 

internet (3) kwaliteit dienstverlening. 

� Top-3 van meest genoemde winstgevende vernieuwingsgebieden: (1) assor-

timent aan producten (2) vestigingslocatie (3) productkennis personeel. 

 

KENMERKEN VAN VERNIEUWING BINNEN DE HORECA 

� Horecaondernemers vernieuwen relatief meer dan ondernemers binnen het 

ambacht en relatief meer dan ondernemers binnen de detailhandel. 

� Binnen de horeca worden voornamelijk frontoffice-vernieuwingen doorge-

voerd. 

� Vernieuwende horecaondernemers hechten relatief het meeste belang aan 

medewerkers en collega-ondernemers als informatiebronnen van vernieu-

wing. 

� Vernieuwende horecaondernemers nemen relatief het meest deel aan net-

werken. Het gaat hierbij voornamelijk om netwerken gericht op belangenbe-

hartiging. 

� Horecaondernemers zijn relatief meer vernieuwingsgezind dan ondernemers 

binnen het ambacht en relatief minder vernieuwingsgezind dan detaillisten. 

� Top-3 van vernieuwingsgebieden: (1) assortiment aan producten (2) be-

drijfsinrichting/bedrijfsconcept (3) kwaliteit dienstverlening. 

� Top-3 van meest genoemde winstgevende vernieuwingsgebieden: (1) servi-

ceverlening/klantvriendelijkheid (2) assortiment aan producten (3) perso-

neelsbeleid. 
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KENMERKEN VAN VERNIEUWING BINNEN HET AMBACHT 

� Ondernemers binnen het ambacht vernieuwen relatief minder dan onderne-

mers binnen de detailhandel en relatief minder dan ondernemers binnen de 

horeca. 

� Binnen het ambacht worden naast frontoffice-vernieuwingen ook backoffice-

vernieuwingen doorgevoerd. 

� Naast klanten, leveranciers en het internet vormen collega-ondernemers en 

vakliteratuur belangrijke informatiebronnen van vernieuwing. 

� Vernieuwende ondernemers binnen het ambacht nemen voornamelijk deel 

aan netwerken gericht op de uitwisseling van bedrijfsinformatie. 

� Vernieuwende ondernemers binnen het ambacht nemen relatief het meest 

deel aan netwerken van technologische aard. 

� Ondernemers binnen het ambacht zijn relatief minder vernieuwingsgezind 

dan ondernemers binnen de horeca en relatief minder vernieuwingsgezind 

dan detaillisten. 

� Top-3 van vernieuwingsgebieden: (1) kwaliteit van producten (2) verbreding 

assortiment (3) technieken, apparatuur en/of software. 

� Top-3 van meest genoemde winstgevende vernieuwingsgebieden: (1) perso-

neelsbeleid (2) serviceverlening/klantenbinding (3) winkelformu-

le/bedrijfsconcept. 
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13 BZP'ers versus ondernemers met personeel 

In het voorgaande is al een aantal malen gewezen op mogelijke verschillen tus-

sen Bedrijven Zonder Personeel (BZP'ers) en Zelfstandigen met personeel (MKB -

ers)1 als het gaat om kennis, houding, gedrag en resultaat van het bedrijf. In dit 

hoofdstuk wordt hierop nader ingezoomd. Als BZP'ers zijn aangemerkt alle on-

dernemers die geen personeel in vaste loondienst hebben of andere werkzame 

personen naast henzelf. Zij zijn de enige werkzame persoon in hun bedrijf. Als 

MKB'ers zijn aangemerkt die ondernemers die naast henzelf ook andere werkza-

me personen hebben (in loondienst dan wel anderszins). In onderstaande tabel-

len worden de belangrijkste gegevens over de BZP'ers en MKB'ers gepresen-

teerd. 

13.1 Algemene kenmerken 

Tabel 25 Kerngegevens met betrekking tot het innovatief ondernemerschap (gegevens uit 

de steekproef) tussen BZP en MKB 

Thema  BZP MKB 

Grootte Gemiddeld aantal werkzame personen 1 12 

Ervaring  Aantal jaren zelfstandig ondernemer 10 14 

Houding Score vernieuwingsgezindheid 3,6 3,9 

Vernieuwinggraad Percentage vernieuwende bedrijven onder jonge ondernemers 40 60 

 Percentage vernieuwende bedrijven onder gevestigde ondernemers 34 58 

Vernieuwingsgedrag Gemiddeld aantal gebieden waarop vernieuwing is doorgevoerd  2,5 3,5 

Winstontwikkeling Gemiddelde score op 5-puntsschaal realisatie afgelopen 2 jaar 3,4 3,6 

 Gemiddelde score op 5-puntsschaal verwachting komende 2 jaar 3,6 3,6 

 Bron: EIM, 2009. 

Kort commentaar 

Er zijn duidelijke verschillen aan te geven tussen BZP'ers en MKB'ers als het gaat 

om vernieuwingsgezindheid, vernieuwingsgraad en feitelijk vernieuwingsgedrag. 

Het verschil in beoordeling van het resultaat is echter verwaarloosbaar. Over het 

geheel genomen zijn BZP'ers duidelijk minder gericht op vernieuwingen dan MKB -

ers. Hiermee is het lagere niveau van innovaties in het ambacht goed verklaar-

baar. Voor BZP'ers geldt niet alleen dat zij minder vernieuwingsgezind zijn, maar 

ook nog eens dat het percentage vernieuwers onder hen belangrijk lager is en 

dat als zij vernieuwen dit toch doen op veel minder gebieden. De meeste innove-

rende bedrijven zijn te vinden onder de MKB'ers. Bijna 6 op de 10 MKB'ers heb-

 

1 Veelal wordt aan de ZZP'er de bijzondere kwalificatie gegeven dat zij geen vaste locatie hebben 

van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in 

loondienst die wel vanuit een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen, dan spreekt men gewoonlijk 

van Ondernemer zonder personeel (OZP). In het kader van dit onderzoek is er geen hard onder-

scheid gemaakt tussen ZZP en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer BZP. 
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ben in de afgelopen 2 jaar op één of meer aspecten vernieuwingen doorgevoerd. 

Voor de BZP'ers is dat ongeveer 1 op de 3! 

13.2 De invloedsfactoren op de vernieuwingsgezindheid (houding) 

Tabel 26 Invloedsfactoren op de houding naar BZP en MKB 

Thema Onderdeel/omschrijving BZP  MKB 

Kennis  Opleidingsjaren Geen ++ 

 Eigen beoordeling marktkennis ++ ++ 

Ervaring  Werkervaring als ondernemers Geen Geen 

 Leeftijd van de ondernemer -- Geen 

Bedrijfskenmerken Bedrijfsgrootte Geen ++ 

 Ambacht t.o.v. detailhandel -- -- 

 Horeca t.o.v. detailhandel Geen -- 

 Bron: EIM, 2009. 

Tussen BZP'ers en MKB'ers zijn enkele duidelijke verschillen aan te geven als het 

gaat om de invloedsfactoren op de bereidheid om te vernieuwen (houding) 

− De vernieuwingsgezindheid wordt bij MKB'ers sterk bepaald door opleiding, 

door marktkennis en door de bedrijfsgrootte. Hiermee komen de MKB'ers qua 

beeld overeen met hetgeen gesteld is voor het totale MKB. In tegenstelling tot 

het totale MKB speelt echt bij de MKB'ers de leeftijd geen rol van betekenis. 

− Bij de BZP'ers heeft het aantal opleidingsjaren geen invloed op de vernieu-

wingsgezindheid. 

− De leeftijd van de BZP'er is duidelijk van invloed op de vernieuwingsgezind-

heid. Hoe ouder de BZP'er des te minder is hij geneigd te vernieuwen. De ver-

klaring hiervoor is hoogstwaarschijnlijk gelegen in het doel waarnaar de oude-

re BZP'er streeft met zijn bedrijf. Dat doel zal steeds minder op continuïteit 

gericht zijn naarmate de leeftijd toeneemt. 

− Bedrijfsgrootte speelt bij de BZP'ers geen rol als het gaat om de vernieu-

wingsgezindheid. Dit is op zich logisch daar de bedrijfsgrootte wordt begrensd 

door de eigen capaciteit. 

− Voor zowel BZP'ers als MKB'ers geldt dat met name ondernemers die behoren 

tot het ambacht duidelijk minder vernieuwingsgezind zijn dan ondernemers uit 

de andere sectoren. Niet alleen de BZP'ers in het ambacht zijn dus minder 

vernieuwingsgezind, hetzelfde geldt voor de MKB'ers. 
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13.3 De invloedsfactoren op het vernieuwend gedrag 

Tabel 27 Invloedsfactoren op vernieuwend gedrag naar BZP en MKB 

Thema Onderdeel/omschrijving BZP  MKB 

Kennis  Opleidingsjaren ++ Geen 

 Eigen beoordeling marktkennis Geen Geen 

Ervaring  Werkervaring als ondernemers Geen Geen 

 Leeftijd van de ondernemer -- Geen 

Houding  Vernieuwingsgezindheid ++ ++ 

Belemmeringen  Ervaren belemmeringen Geen Geen 

Bedrijfskenmerken Bedrijfsgrootte nvt ++ 

 Ambacht t.o.v. detailhandel Geen Geen 

 Horeca t.o.v. detailhandel ++ Geen 

 Bron: EIM, 2009. 

Voor de invloedsfactoren op het innovatieve gedrag zelf zijn de verschillen tus-

sen BZP'ers en MKB'ers minder sterk. Zowel voor BZP'ers als MKB'ers geldt dat 

de belangrijkste beïnvloedende factor de houding van de ondernemer zelf is. 

Verschillen zijn er wel ten aanzien van de invloed van de bedrijfsgrootte en van 

de leeftijd van de ondernemer: 

− Bij de MKB'ers is de bedrijfsgrootte wel een factor van betekenis en bij de BZ-

P'ers (begrijpelijkerwijs) niet. 

− Voor de MKB'er speelt leeftijd geen rol van betekenis, terwijl dit voor de BZP -

er duidelijk wel het geval is: hoe ouder de BZP'er des te minder is hij bereid 

om te vernieuwen en des te minder vernieuwt hij ook daadwerkelijk. 

13.4 De invloedsfactoren op de bedrijfsresultaten 

Wanneer tot slot gekeken wordt naar de invloedsfactoren op de bedrijfsresulta-

ten, dan zijn de verschillen tussen MKB'ers en BZP'ers weer opmerkelijk. Bij de 

MKB-er is de positieve relatie tussen marktkennis, vernieuwingsgezindheid, feite-

lijke vernieuwingen en de resultaat van het bedrijf duidelijk aanwezig. Bij de BZ-

P'er is deze samenhang helemaal niet zo duidelijk! Bij de BZP'er geldt een derge-

lijk positief verband niet voor alle onderdelen (marktkennis speelt geen rol van 

betekenis) en bij de BZP'er is er ook nog eens een storende invloed: naarmate 

de werkervaring van de BZP'er toeneemt, nemen de bedrijfsresultaten af. Wordt 

de BZP'er nonchalanter met het toenemen van de jaren, of boeit hem de winst-

gevendheid van zijn bedrijf dan niet meer zo? 
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Tabel 28 Invloedsfactoren op resultaat naar BZP en MKB 

Thema Onderdeel/omschrijving BZP MKB 

Kennis Opleidingsjaren Geen Geen 

 Eigen beoordeling marktkennis Geen + 

Ervaring Werkervaring als ondernemers - Geen 

 Leeftijd van de ondernemer Geen -- 

Houding Vernieuwingsgezindheid + ++ 

Bedrijfskenmerken Bedrijfsgrootte nvt Geen 

 Ambacht t.o.v. detailhandel Geen Geen 

 Horeca t.o.v. detailhandel Geen Geen 

Innovatief gedrag Aantal vernieuwingen + ++ 

 Bron: EIM, 2009. 

 



 

 91 

14 Conclusies deel II 

Zwaartepunt innovatief gedrag in detai lhandel 

In 2007 en 2008 zijn door ruim 43.000 ondernemingen binnen de detailhandel 

vernieuwingen of verbeteringen doorgevoerd. In totaal hebben deze onderne-

mingen in twee jaar tijd circa 144.000 vernieuwingen doorgevoerd. Bijna 80 pro-

cent hiervan heeft betrekking op vernieuwingen die direct gericht zijn op de con-

sument (frontoffice). De doorgevoerde frontoffice-vernieuwingen of –verbeterin-

gen blijken voornamelijk betrekking te hebben op het assortiment aan produc-

ten. Daarnaast vormen het gebruik van internet en de kwaliteit van de dienstver-

lening belangrijke gebieden waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn doorge-

voerd. 

 

Zwaartepunt innovatief gedrag in horeca 

In 2007 en 2008 zijn in circa 24.000 ondernemingen binnen de horeca vernieu-

wingen of verbeteringen doorgevoerd. In totaal hebben deze ondernemingen in 

twee jaar tijd circa 89.000 vernieuwingen doorgevoerd. Ruim driekwart hiervan 

heeft betrekking op vernieuwingen die direct gericht zijn op de consument 

(frontoffice). De doorgevoerde frontoffice-vernieuwingen of -verbeteringen blij-

ken voornamelijk betrekking te hebben op het assortiment aan producten. Daar-

naast vormen de bedrijfsinrichting/het bedrijfsconcept en de kwaliteit van de 

dienstverlening belangrijke gebieden waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn 

doorgevoerd. 

 

Zwaartepunt innovatief gedrag in ambacht 

In 2007 en 2008 zijn in ruim 90.000 ondernemingen binnen het ambacht ver-

nieuwingen of verbeteringen doorgevoerd. In totaal hebben deze ondernemingen 

in twee jaar tijd circa 252.000 vernieuwingen doorgevoerd. Ruim 60 procent 

hiervan heeft betrekking op vernieuwingen die direct gericht zijn op de consu-

ment (frontoffice). De doorgevoerde frontoffice-vernieuwingen of -verbeteringen 

blijken voornamelijk betrekking te hebben op de kwaliteit van de producten. 

Daarnaast vormen technieken, apparatuur en/of software en verbreding van het 

assortiment belangrijke gebieden waarop vernieuwingen of verbeteringen zijn 

doorgevoerd. 

 

Jonge versus gevest igde ondernemingen  

Naast vele overeenkomsten bestaan er ook opmerkelijke verschillen tussen jonge 

vernieuwende ondernemingen en gevestigde vernieuwende ondernemingen op 

het gebied van kennis, houding, gedrag en resultaat. Zo hechten ondernemers 

binnen jonge ondernemingen bijvoorbeeld veel meer waarde aan internet als in-

formatiebron van vernieuwing dan ondernemers binnen gevestigde ondernemin-

gen. Verder zijn de verwachtingen van voornamelijk vernieuwende ondernemers 

binnen jonge ondernemingen hooggespannen op het gebied van de ontwikkeling 

van de winst en de omzet. 

 

BZP'ers versus ondernemers met personeel 

Voor BZP'ers geldt niet alleen dat zij minder vernieuwingsgezind zijn, maar ook 

nog eens dat het percentage vernieuwers onder hen belangrijk lager is en dat als 
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zij vernieuwen zij dit toch doen op veel minder gebieden (let wel: zij hebben na-

tuurlijk niet - zoals ondernemingen met personeel - de mogelijkheid om te ver-

nieuwen in hun personeel en personeelsbeleid). Verder geldt voor zowel BZP'ers 

als MKB'ers dat met name ondernemers die behoren tot het ambacht duidelijk 

minder vernieuwingsgezind zijn dan ondernemers uit de andere sectoren. 
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Deel III 

Stimuleren van innovatief ondernemerschap 
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15 Lessen voor ondernemers en organisaties in het 

bedrijfsleven 

15.1 De basis 

Geen ondernemen zonder vernieuwen 

De belangrijkste les die uit de studie getrokken kan worden is: 'Geen onderne-

men zonder vernieuwen!' Ondernemerschap is synoniem met willen vernieuwen 

en met steeds weer vernieuwen. Het is de markt die om vernieuwing vraagt, het 

zijn de bedrijven die de vernieuwing creëren, implementeren en aan hun klanten 

aanbieden. Bedrijven in detailhandel, ambacht en horeca zijn daarbij veelal de 

laatste schakel in het vernieuwingsproces, de schakel die vernieuwingen in de 

keten uiteindelijk doet belanden bij de consument. Maar detailhandel, ambacht 

en horeca zijn niet alleen de laatste schakel in een productieketen. Zij zijn be-

zien vanuit de consument juist de eerste schakel als het gaat om vernieuwingen 

in bedrijfsconcepten, als het gaat om nieuwe creatieve vormen van klantbenade-

ringen, als het gaat om nieuwe creatieve diensten of als het gaat om nieuwe 

eindproducten die zelf worden ontwikkeld door bijvoorbeeld de horeca (menu-

kaart, hotelkamerconcepten) of het creatieve ambacht (nieuwe kunstvoorwer-

pen). 

 

Geen vernieuwen zonder marktkennis 

Voor het bedrijf zijn de klant en de markt de belangrijkste ijkpunten. Zonder een 

goed zicht op wat de klant wil en welke ruimte de markt biedt is innoveren zin-

loos. Innoveren vereist dan ook dat de ondernemer zich terdege oriënteert en 

doelgericht investeert in marktinzicht. Kennis over nieuwe technische mogelijk-

heden, nieuwe operationele instrumenten, nieuwe communicatiemiddelen, nieu-

we assortimenten, nieuwe producten of diensten is natuurlijk noodzakelijk, maar 

het belang van deze kennis staat of valt met het inzicht van de ondernemer in de 

markt. 

 

Vernieuwen loont: resultaat door s lagvaardig implementeren 

Vernieuwingen moeten uiteraard daadwerkelijk doorgevoerd worden, wil de on-

dernemer ermee kunnen scoren. Dat vereist het nodige doorzettingsvermogen, 

maar de uiteindelijke resultaten zullen er dan ook naar zijn. Een ondernemer laat 

zich doorgaans niet tegenhouden als hij/zij eenmaal de doelen heeft gesteld! Dit 

wil echter niet zeggen dat de ondernemingen niet met hindernissen wordt gecon-

fronteerd. Uit de praktijk blijkt dat zich maar al te gemakkelijk problemen voor-

doen tijdens het gehele proces, dat er zeker valkuilen zijn en dat er zeker hin-

dernissen zijn te nemen. 

15.2 Lessen en adviezen van ondernemers 

Zaken om bij st il  te staan 

Een vernieuwende ondernemer wil voortdurend vooruit en ziet vernieuwing als 

noodzaak om de concurrentiepositie of het voortbestaan van het bedrijf veilig te 

stellen. De vernieuwende opdracht voor de ondernemer betekent echter niet dat 

vernieuwingen ook eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. De ervaringen van 
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ondernemers maken duidelijk dat er de nodige voorwaarden zijn voor vernieu-

wing, er hindernissen zijn te overwinnen en valkuilen zijn te omzeilen. Het is van 

groot belang dat ondernemers en brancheorganisaties zich hiervan bewust zijn 

en hun beleid hierop afstemmen. 

 

Zaken om bij stil te staan voor de ondernemer als hij wil vernieuwen 

� Vernieuwing vormt geen doel op zich, maar een middel. 

� Het doorvoeren van vernieuwingen vormt een continu proces en stopt niet na 

enkele aanpassingen. 

� Daarbij is het essentieel om goed te luisteren naar de wensen van de klant 

en is het noodzakelijk om weloverwogen en vooral snel te reageren wanneer 

kansen worden gesignaleerd. 

� Dat wil echter niet zeggen dat de klant overvoerd moet worden met vernieu-

wingen. De klant moet zaken kunnen blijven begrijpen. 

� Dit betekent ook dat de herkenbaarheid van het bedrijf tijdens het vernieu-

wingsproces niet uit het oog mag worden verloren. 

� Ingrijpende zaken zullen geleidelijk aangepakt moeten worden en keuzes 

dienen gemaakt te worden vanuit het belang van het bedrijf. 

� Het is van belang voor ondernemers om bij hun innovatieplannen haalbare 

doelen na te streven en dicht bij het eigen bedrijf te blijven. 

� Voor de ondernemer is het belangrijk om zich af te vragen of het doorvoeren 

van een vernieuwing meerwaarde oplevert voor de klant en daarmee voor 

het bedrijf. 

� De ondernemer zal draagvlak moeten creëren bij het personeel door hen te 

betrekken bij het innovatieproces. Het creëren van een goede sfeer binnen 

het team is daarbij van essentieel belang. 

� Indien een vernieuwing daadwerkelijk wordt doorgevoerd kunnen taken ge-

delegeerd worden en verantwoordelijkheden bij het personeel neergelegd 

worden. Hierdoor ontstaan doorstromingsmogelijkheden en wordt een posi-

tieve bijdrage geleverd aan de betrokkenheid en motivatie van het perso-

neel. 

� Al met al is vernieuwen een tijdrovend proces. Echt ingrijpende vernieuwin-

gen kosten vaak meer energie, meer tijd, meer middelen dan vooraf wordt 

bedacht. De ondernemer moet ervoor waken dat hij met al te hoge verwach-

tingen en al te hoge doelen het proces ingaat! 

 

Belangrijke problemen, valkuilen en hindernissen 

Uiteraard zal niet elk vernieuwingsproces vlekkeloos kunnen verlopen. Elke ver-

nieuwende ondernemer heeft zo zijn eigen ervaringen. De ervaringen van onder-

nemers in detailhandel, ambacht en horeca maken duidelijk dat veel interne en 

externe factoren vertragend of belemmerend kunnen werken. 

� De ondernemer moet zich vooraf goed oriënteren. Echter (te) uitgebreid de 

tijd nemen om informatie te verzamelen en om de voor- en nadelen in kaart 

te brengen, kan er uiteindelijk toe leiden dat ondernemers achter de feiten 

aan lopen. 

� Veel ondernemers zien de noodzaak vaak niet in van het doorvoeren van ver-

nieuwingen, voornamelijk wanneer het bedrijf goed loopt. 

� Het gebrek aan marktkennis en de hoge (exploitatie)kosten vormen belang-

rijke belemmeringen. 

� Het gebrek aan financiële middelen vormt een belangrijke belemmering. Met 

name voor kleine en/of startende ondernemers is het vaak moeilijk om bij de 

bank een financiering rond te krijgen. 
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� Veel ondernemers hebben de psychologische instelling om geen klant te wil-

len missen, waardoor de voorkeur wordt gegeven aan een breed assortiment. 

Weinig ondernemers kunnen en durven conceptmatig te denken en daarmee 

echt te kiezen voor duidelijke afgebakende doelgroepen. 

� De overgang van vader op zoon weerhoudt sommige senior-ondernemers er-

van om vernieuwingen door te voeren. 

� Ook het schaarse opleidingsaanbod in sommige sectoren en branches en een 

achterstand in kennis of een conservatieve houding binnen het vakonderwijs 

kunnen remmend werken. 

� De economische recessie vormt momenteel voor iedere ondernemers een be-

langrijke barrière. 

� De administratievelastendruk is erg hoog, met name voor het MKB, en ge-

meentelijke procedures vergen veel tijd. 

� Concurrentie vanuit het buitenland en voornamelijk vanuit de lageloonlanden 

weerhoudt ondernemers er mogelijk van om geld te investeren in nieuwe uit-

dagingen gezien de hoge marktrisico's, maar de marktrisico's worden moge-

lijk nog groter als de ondernemer niets doet. 

 

Stimuleren van vernieuwingen 

Adviezen aangaande informatievoorziening, advies en begeleiding 

� Ondernemers zouden op voorhand goed geïnformeerd moeten worden door 

experts op het terrein van het doorvoeren van vernieuwingen. 

� Er bestaat een grote behoefte aan een onafhankelijke organisatie, die dicht 

bij de ondernemers staat en hen kan voorzien van antwoord op bepaalde 

vragen, informatie en advies. 

� Brancheorganisaties zouden duidelijk(er) moeten maken met welke vragen 

ondernemers bij hen terechtkunnen. Daarnaast dient de (gevoelsmatige) af-

stand tussen de brancheorganisaties en de ondernemers verkleind te wor-

den. Hierdoor worden brancheorganisaties toegankelijker voor ondernemers 

en ontstaat een wisselwerking. 

� Innovatief ondernemerschap zou gestimuleerd kunnen worden indien aller-

eerst aan de ondernemers duidelijk wordt gemaakt bij welke organisaties ze 

terechtkunnen en wat deze organisaties voor hen kunnen betekenen. De af-

stand tussen de ondernemer, de overheid en brancheorganisaties is momen-

teel nog te groot. 

� Het vergaren van kennis via leveranciers, trendwatchers, internet, cursussen 

en andere bronnen zou ondernemers kunnen inspireren en daardoor stimule-

ren om vernieuwingen binnen het eigen bedrijf door te voeren. 

� Ondernemers zouden ondersteund kunnen worden bij de ontwikkeling van 

een eigen innovatiebeleid, via het verschaffen van toegankelijke informatie 

over bijvoorbeeld nieuwe technologische mogelijkheden of nieuwe marktcon-

cepten. 

� Ondernemers kunnen veel van elkaar leren tijdens georganiseerde bijeen-

komsten. Daarnaast kunnen gastsprekers of zogenaamde 'trendwatchers' de 

ondernemer veel inspiratie, moed en nieuwe ideeën geven. 

� Ondernemers zouden begeleiding moeten kunnen ontvangen gedurende het 

gehele vernieuwingsproces. 

� Brancheorganisaties kunnen ondernemers ondersteunen bij de ontwikkeling 

van een eigen innovatiebeleid door innovatiecommissies in te stellen die sti-

muleren met prikkelende ideeën en informatie over nieuwe markten, nieuwe 

concepten, nieuwe diensten en nieuwe technologieën. 
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Andersoortige adviezen 

� Verbeteren van de toegang tot kapitaal voor kleine startende ondernemers 

kan innovatie door jonge ondernemers stimuleren. 

� Brancheorganisaties kunnen innovatief ondernemerschap stimuleren via het 

verstrekken van kortingen op lidmaatschap of bijzondere informatiediensten. 

� De overheid zou innovatief ondernemerschap kunnen stimuleren door voor-

waarden te scheppen op zowel financieel als technologisch gebied. 

� Brancheorganisaties dienen ervan doordrongen te zijn dat een boodschap of 

verhaal alleen duidelijk aankomt bij de ondernemer, indien deze concreet ge-

formuleerd is en beleefd kan worden. Zo zal 'het meekijken achter de scher-

men' of 'een kijkje in andermans keuken' een gunstig effect hebben op inno-

vatief ondernemerschap. Wees concreet en laat de ondernemers de bood-

schap beleven! 

15.3 Rol van brancheorganisaties 

Hoewel de vormen van vernieuwing en de daaraan verbonden uitdagingen en 

problemen vaak branchespecifiek zijn, zijn de taken die de brancheorganisaties 

hebben in het kader van innoveren veelal generiek. De invulling van de taken zal 

uiteraard wel sector- en branchespecifiek zijn, maar de aard is generiek. Als het 

gaat om innoveren, kent de rol van brancheorganisaties vier onderdelen: 

1 Bewustwording 

2 Zorgen voor kennis 

3 Weg bereiden 

4 Enthousiasmeren en stimuleren. 

 

Bewustwording 

De allereerste taak van de brancheorganisatie ligt bij bewustwording: onderne-

mers duidelijk maken dat innovatie ook voor hen interessant is. Door deze zaken 

niet complex, maar juist eenvoudig te brengen moet de koudwatervrees worden 

weggenomen en duidelijk gemaakt worden dat innoveren geen ver-van-mijn-

bed-show is, maar iets is dat op het lijf geschreven is van de ondernemer. Echter 

zoals de 'Haagse' term innovatie veelal in de praktijk wordt gebruikt (als aandui-

ding voor complexe hightech radicale vernieuwingen) staat deze - volgens ve-

len - ver af van de wereld waarin de MKB-ondernemers opereren. Om deze reden 

is het belangrijk om uit te gaan van de belevingswereld van de ondernemer. 

 

Zorgen voor kennis 

Bewustwording is stap één, kennis bieden is stap twee. In het bijzonder is het 

van belang om ondernemers op een breed vlak kennis te laten maken met ver-

nieuwingen en hen te scholen op het gebied van vernieuwingen. Het scholings-

aanbod moet daarbij niet achterlopen (kijken wat de markt al omarmt) maar 

juist vooroplopen (kijken wat de doelgroep nodig heeft). Brancheorganisaties 

kunnen ertoe bijdragen dat de focus van de opleiding nadrukkelijker gericht gaat 

worden op vernieuwing niet alleen als feitelijke activiteit, maar ook als grond-

waarde van het ondernemerschap. 
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Weg bereiden 

Bij deze stap gaat het om het wegnemen van belemmeringen die de ondernemer 

zouden kunnen weerhouden van innoveren. Hierbij kan gedacht worden aan bij-

voorbeeld te zware toelatingseisen tot opleidingen, te zware regelgeving, be-

lemmeringen die zijn gelegen in vestigingsvereisten e.d. Brancheorganisaties 

kunnen deze remmingen inventariseren en hun invloed op overheden uitoefenen 

om deze remmingen weg te nemen. Daarbij gaat het overigens niet zozeer om 

beleidsoverwegingen die ten grondslag liggen aan de remmende regels, maar 

veelal om proceshindernissen weg te nemen, om de snelheid van toekennen van 

vergunningen te verbeteren en om de uitvoeringslasten en -kosten voor de on-

dernemer om te voldoen aan de regelgeving te minimaliseren. 

 

Enthousiasmeren en stimuleren 

Een volgende stap is de ondernemer ervan overtuigen dat vernieuwing voor hem 

echt goed is. De brancheorganisatie kan innovatief ondernemerschap stimuleren 

door het innovatieproces te organiseren en te faciliteren. Daarbij is onderzoeken 

en informeren alleen niet voldoende. Brancheorganisaties zouden volgens ex-

perts ook de mogelijkheden moeten bezien om innovaties te laten landen bij de 

ondernemer en op zijn markt, om de implementatie van vernieuwingen mogelijk 

te maken. Hiermee wordt wel de lijn van de collectiviteit langzaam maar zeker 

verlaten en treedt ook individuele advisering naar voren. Zeker voor brancheor-

ganisaties die een eigen advies- en begeleidingsdienst hebben voor ondernemers 

ligt deze stap in het verlengde van hun takenpakket. 

 

Het risico is aanwezig dat aan ondernemers nu nog te weinig echte stimuli wor-

den geboden dan wel dat hen te veel wordt beloofd. De instrumenten ontbreken 

momenteel in veel branches en bij veel brancheorganisaties om een innovatie te 

laten landen. Het instrumentatrium verdient verbetering. Daartoe dient de be-

staande kloof tussen de fase van faciliteren en de uitvoeringsfase in de toekomst 

te worden verkleind, bijvoorbeeld door het instellen van een speciaal innovatie-

team/speciale innovatiecommissie bij de brancheorganisaties. 

 

De volgende voorwaarden ten aanzien van het stimuleren van innovatief onder-

nemerschap door brancheorganisaties kunnen dan genoemd worden: 

� Het team binnen de brancheorganisatie dient gespecialiseerde en gedreven 

mensen te bevatten. Binnen de brancheorganisatie dient voldoende kwaliteit 

en kwantiteit aanwezig te zijn. 

� Door de brancheorganisatie dient een missionarisfunctie ingevuld te worden. 

� De brancheorganisatie dient te fungeren als katalysator tussen de onderne-

mer en een collectiviteit als 'broedplaats van innovatie'. 

� Begeleiding van het innovatieproces dient deels buiten de gevestigde organi-

satie plaats te vinden (betrekken van externe partijen). 

� Na de zogenaamde 'aanjaagperiode' dient de ondernemer het zelf te doen. 

� De ondernemer moet gecommitteerd zijn met de innovatie door inzet van ei-

gen middelen, menskracht en tijd. Verder moet de ondernemer bereid zijn 

om de vernieuwing(en) door te voeren en hierin geloven. 

� Wel kan de brancheorganisatie een aanjaagfunctie vervullen met betrekking 

tot innovatief ondernemerschap. 
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Begeleiden van implementat ie en real isat ie 

De brancheorganisatie zouden de vernieuwingsmogelijkheden zichtbaar kunnen 

maken en de weg kunnen verkennen. Het begeleiden van het innovatieproces 

zelf zou dan uitbesteed kunnen worden aan een externe partij zoals een innova-

tieve coöperatie of een innovatiemanager van een adviesbureau. Deze externe 

partij kan de ondernemer motiveren en ondersteunen bij het opstellen van een 

heldere business case. 

 

Implementeren en realiseren is uiteindelijk de belangrijkste stap en zal door de 

ondernemer zelf moeten worden ingevuld. Door de vorige stappen moet de 

drempel om deze stap te nemen zijn weggehaald en moet als het ware het kader 

zijn gevormd van waaruit de ondernemer zelf de veranderingen inzet en uitvoert. 

Hier ligt dus geen taak meer voor de brancheorganisatie. Maar als de brancheor-

ganisatie de eerdere taken goed heeft ingevuld is het succes dat uiteindelijk re-

sulteert uit deze laatste stap ook een spin-off van die goede taakinvulling. 
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BIJLAGE I Korte begrippenlijst 

Innovatief of vernieuwend ondernemerschap 

Innovatief of vernieuwend ondernemerschap betreft het ondernemend gedrag 

van ondernemers en verantwoordelijk management in alle bedrijven, waarin 

sprake is van dynamisch en vernieuwend handelen. Hierbij worden bewust ri-

sico's genomen ten behoeve van de toekomst van het bedrijf. Het maakt niet uit 

of het een eenmansbedrijf is of een bedrijf met 100 werkzame personen. Ook 

maakt het niet uit of de vernieuwing wordt gedragen door de onderne-

mer/eigenaar of door intrapreneurs: de personen in loondienst die de toekomst 

van het bedrijf strategisch helpen bepalen. 

 

Backoffice-vernieuwingen 

Als backoffice-vernieuwingen zijn aan te merken alle nieuwe of ingrijpende ver-

anderingen in het bedrijfs- of productieproces (zoals het gebruik van nieuwe 

technieken, apparatuur en/of software). Tevens worden investeringen in de ken-

nis van het personeel aangemerkt als backoffice-vernieuwingen. 

 

Frontoffice-vernieuwingen 

Als frontoffice-vernieuwingen zijn aan te merken alle nieuwe producten en dien-

sten (zoals introducties van nieuwe producten, uitbreidingen van het assortiment 

met nieuwe productgroepen, nieuwe webwinkel naast bestaande winkel) die wor-

den aangeboden aan de klanten en ingrijpende nieuwe communicatievormen (zo-

als nieuwe winkelformule). 

 

Gevestigde ondernemingen 

Gevestigde ondernemingen zijn in 2003 of de jaren daarvoor opgericht. Tijdens 

de uitvoering van het onderzoek bestaan deze ondernemingen 5 jaar of langer, 

aangezien de telefonische enquête is gehouden in 2008. 

 

Jonge ondernemingen 

Jonge ondernemingen zijn na 2003 opgericht. Tijdens de uitvoering van het on-

derzoek bestaan deze ondernemingen korter dan 5 jaar, aangezien de telefoni-

sche enquête is gehouden in 2008. 

 

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) 

Aan de Zelfstandigen Zonder Personeel wordt veelal de bijzondere kwalificatie 

gegeven dat zij geen vaste locatie hebben van waaruit zij hun bedrijf uitoefenen. 

 

Ondernemingen Zonder Personeel (OZP) 

Indien er sprake is van bedrijven zonder personeel in loondienst die wel vanuit 

een vaste locatie hun bedrijf uitoefenen, dan spreekt men gewoonlijk van Onder-

nemingen Zonder Personeel. 

 

Bedrijven Zonder Personeel (BZP) 

In het kader van dit onderzoek is er geen hard onderscheid gemaakt tussen ZZP 

en OZP, maar worden beide samengenomen onder de noemer Bedrijven Zonder 

Personeel. 
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De resultaten van het Programma MKB en Ondernemerschap worden in twee 

reeksen gepubliceerd, te weten: Research Reports en Publieksrapportages. De 

meest recente rapporten staan (downloadable) op: www.ondernemerschap.nl. 
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