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1 Inleiding

Dit rapport in opdracht van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Task-

force Innovatie Regio Utrecht en provincie Utrecht gaat over de innovativiteit van

de provincie Utrecht: enerzijds door de provincie te vergelijken met andere pro-

vincies, anderzijds door verschillen tussen gemeenten binnen de provincie in

beeld te brengen, en verschillen naar bedrijfsgrootte en sector.

Voor de vergelijking van Utrecht met andere provincies wordt gebruik gemaakt

van een Panteia-database met recente landelijke innovatiegegevens van enkele

duizenden Nederlandse bedrijven.

Voor de regio-analyse binnen de provincie wordt gebruik gemaakt van het door

de provincie Utrecht geleverde Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR). Deze

PAR-gegevens werden verzameld in de periode april-juni 2012. De analyse is ge-

baseerd op enquêtegegevens van 15.230 respondenten.

Door verschillen in de vraagstelling bij de twee gebruikte bronnen zijn de resul-

terende innovatiepiramides niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken.
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2 De innovatiepiramide: hoe en waarom

Als denkkader voor het ontwikkelen, aanscherpen en evalueren van innovatiere-

gelingen en -instrumenten is het wenselijk dat beleidsmakers kunnen beschikken

over een eenduidige segmentatie van bedrijven. Zo’n segmentatie is een indeling

in groepen die homogeen zijn op relevante achtergrondkenmerken. De groep is

in dit geval: bedrijven, en de kenmerken zijn innovatiekenmerken.

Op basis van die kenmerken kunnen bedrijven worden ingedeeld naar gradaties

van innovativiteit. De uitkomst is een ‘piramide’, met koplopers in de top, niet-

of laag-innovatieve bedrijven aan de basis, en twee of drie tussencategorieën.

De verdeling van bedrijven over de segmenten van de piramide verschilt: regio-

naal, naar bedrijfstak, naar grootte, en naar andere kenmerken. Voor nieuw be-

leid of het toetsen van de effecten van bestaand beleid verschaffen die verschil-

len en eventueel ook de ontwikkeling ervan in de tijd belangrijk inzicht.

Op basis van verschillende indicatoren en criteria kunnen vele innovatiepiramides

worden geconstrueerd. Voor de uiteindelijke keuze van criteria voor de piramide

zijn twee uitgangspunten essentieel: legitimiteit en consistentie. Op deze twee

uitgangspunten wordt in deze paragraaf kort ingegaan.

2.1 Legitimiteit

De innovatiepiramide moet als basis kunnen dienen voor de ontwikkeling en eva-

luatie van beleid gericht op innovatie. Aan verschillende segmenten moeten uit-

eindelijk beleidsinstrumenten gekoppeld of toegewezen kunnen worden. Hiertoe

dient echter eerst aannemelijk te worden gemaakt dat het legitiem is om met be-

leidsinstrumenten in te grijpen in de (markt)processen van innoverende bedrij-

ven.

De neoklassieke economische opvatting is, dat markten ruim baan dienen te krij-

gen: tegenover ieder bedrijf dat met beleid wordt ondersteund staan andere par-

tijen die deze steun niet ontvangen. Zolang markten hun werk doen en optimale

uitkomsten genereren is (beleids)interventie niet wenselijk. De innovatielitera-

tuur noemt drie argumenten om innovatiebeleid te legitimeren:

 spillovers

 marktfalen

 systeemfalen.

2.1.1 Spil lovers

Een belangrijk argument voor overheidsingrijpen is dat niet alleen het innove-

rende bedrijf profiteert van innovatie, maar ook partijen in zijn omgeving. Door

innovatie kunnen kennis-, netwerk- en rentspillovers optreden. Kennisspillovers

treden op als kennis ontwikkeld door het ene bedrijf ook ter beschikking komt

van anderen: bijvoorbeeld via verplaatsing van personeel, publicaties, informele

contacten of ‘reverse engineering’ van producten. Deze kennis kan worden ge-

bruikt in nieuwe innovatieprocessen.

Netwerk-spillovers treden op als op verschillende plaatsen ontwikkelde technolo-

gieën elkaar aanvullen. Een voorbeeld is te vinden in de ICT-sector, waar ont-

wikkelingen in hardware, content, IT-diensten en (telecommunicatie-) infrastruc-

tuur elkaar versterken.
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Rentspillovers zijn het gevolg van verbeteringen in de prijs-kwaliteitverhouding

van producten en diensten. Meestal slaagt een innoverend bedrijf er niet in om

de voordelen van innovatie volledig door te berekenen in een hogere prijs, of

zich de kostenbesparing van een procesinnovatie toe te eigenen. Door spillovers

overstijgt het maatschappelijk belang van innovatie het belang van private par-

tijen. Overheidsingrijpen is beter gelegitimeerd naarmate het innovaties betreft

die meer worden gekenmerkt door spillovers. In de regel is dit meer het geval bij

baanbrekende, discontinue innovaties dan bij de adoptie van innovaties waarbij

de ontwikkelingsinspanningen uitsluitend door andere partijen zijn gedaan.

2.1.2 Marktfalen

Marktfalen houdt in dat de markt niet voor een optimale oplossing zorgt. Dat is

met name vaak het geval bij fundamentele innovatie-inspanningen, waaronder

R&D. Laat men de besluitvorming over R&D bijvoorbeeld volledig over aan

marktpartijen, dan leidt dit tot een maatschappelijk gezien te laag niveau van

R&D. Dit heeft verschillende oorzaken:

 problemen met toe-eigening. Bedrijven maken een afweging van het private

rendement voor zij beslissen om te investeren in R&D. Door de eerderge-

noemde spillovers profiteren echter ook andere partijen. Omdat zij zich niet

alle voordelen kunnen toe-eigenen, zullen zij minder investeren, en daarmee

minder kennis opbouwen, dan uit maatschappelijk oogpunt gewenst is.

 risicobeheersing. Iedere innovatieve investering is met onzekerheid omgeven.

Dit betekent dat veel bedrijven terughoudend zijn, ook als de verwachtings-

waarde van een innovatieve investering gemiddeld bezien positief is.

 verzonken kosten. R&D kan vragen om aanzienlijke investeringen die bedrij-

ven niet altijd kunnen opbrengen, bijvoorbeeld investeringen in machines, ap-

paratuur of laboratoria.

 onvolkomen informatie. Als gevolg van asymmetrische informatie zullen parti-

culiere investeerders niet gauw geneigd zijn R&D-projecten te financieren.

Hierdoor worden waardevolle projecten niet uitgevoerd. Hoe meer deze pro-

blemen optreden, des te groter de mogelijkheden voor overheidsingrijpen. Bij

fundamentele onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen waarvoor niet direct

een koopkrachtige vraag bestaat, ligt het in de rede dat alle genoemde vor-

men van marktfalen van toepassing zijn. Bij directe toepassingsgerichte inno-

vaties is dat minder of niet het geval.

2.1.3 Systeemfalen

Achterliggende gedachte bij systeemfalen is dat de oorzaak van te weinig inno-

vatie niet alleen kan liggen in de markt, maar ook bij de partijen die bijdragen

aan de totstandkoming van innovaties en de manier waarop zij zijn georgani-

seerd. In de afgelopen twintig jaar is het inzicht ontstaan dat innovaties tot

stand komen door complex en intensief samenspel tussen gebruikers, bedrijven,

kennisleveranciers, intermediairs, infrastructurele voorzieningen en overige

randvoorwaarden, zoals fiscaal klimaat en ondernemerschap. Een innovatiesys-

teem is gedefinieerd als alle belangrijke economische, sociale, politieke, organi-

satorische, institutionele en andere factoren die de ontwikkeling, de diffusie en

het gebruik van innovaties beïnvloeden.

De systeemgedachte betekent voor het innovatiebeleid een meer integrale aan-

pak. Niet alleen de werking van markten, maar ook andere zaken kunnen innova-

tie belemmeren. De meest genoemde vormen van systeemfalen zijn:

 netwerkfalen. Als partijen in het innovatiesysteem te weinig interacteren, le-

vert het voor bedrijven problemen op om de benodigde kennis en middelen
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voor innovatie bij elkaar te krijgen met als gevolg een hoeveelheid innovatie

die vanuit maatschappelijk oogpunt te laag is.

 onbekwaamheid. Dit betreft het onvermogen van individuele partijen in het

innovatiesysteem om in het eigen belang te handelen, bijvoorbeeld omdat

men over onvoldoende kennis, vaardigheden en informatie beschikt om te in-

noveren, of omdat men niet goed in staat is de eigen innovatiebehoefte goed

te articuleren.

 institutioneel falen. Dit houdt in dat zogenaamde instituties in het innovatie-

systeem tekortschieten. In dit verband onderscheidt men harde instituties

(partijen in het innovatiesysteem) en zachte instituties (hun wetten, regels,

cultuur, etc.). Gebrekkige instituties kunnen een belemmering vormen voor

mogelijke interacties tussen spelers en daardoor een negatieve uitwerking

hebben op de totstandkoming van innovaties. Als universiteiten bijvoorbeeld

te weinig kennis overdragen aan het bedrijfsleven kan dat diverse institutio-

nele oorzaken hebben, bijvoorbeeld regelgeving (financiering van universitei-

ten gebeurt op basis van wetenschappelijke output en niet op basis van ken-

nisoverdracht) en cultuur (in de cultuur van universiteiten bestaat veel waar-

dering voor fundamenteel onderzoek en weinig voor toegepast onderzoek).

Systeemfalen legitimeert beleidsinspanningen gericht op de innovatiecapaciteiten

en netwerkactiviteiten van individuele partijen. We merken op dat het argument

van systeemfalen niet zonder kritiek is. Feitelijk is de systeembenadering zeer

breed, waardoor veel interventies zijn te rechtvaardigen. Systeemimperfecties

worden doorgaans niet gebruikt ter legitimering van zwaardere beleidsinterven-

ties.

2.2 Consistentie

De criteria voor het construeren van een innovatiepiramide dienen zo goed mo-

gelijk aan te sluiten op eerdere initiatieven om gradaties van innovativiteit te

onderscheiden. Dit ter wille van draagvlak en vergelijkbaarheid van uitkomsten.

Na 2000 zijn er verschillende van dergelijke initiatieven geweest.

Een publicatie van de AWT uit 2003 onderscheidt koplopers, ontwikkelaars, tech-

nologievolgers en overig MKB1. Een publicatie van VNO-NCW hanteert een soort-

gelijke indeling, maar technologievolgers hebben hier plaatsgemaakt voor toe-

passers2. Dit is ook de indeling van de innovatiepiramide van (Panteia) EIM, die

bovendien de criteria voor toewijzing aan een segment operationaliseert3: zie

hiervoor de volgende paragraaf.

2.3 De Panteia-innovatiepiramide

De Panteia-innovatiepiramide is uitgaande van de in het vorige hoofdstuk ge-

schetste uitgangspunten op basis van drie criteria te operationaliseren, namelijk:

1 AWT, Netwerken met Kennis: Kennisabsorptie en kennisbenutting door bedrijven, Advies no. 56,

Den Haag, 2003.

2
VNO-NCW, Innovatiebevordering MKB, Den Haag, 2004.

3 Gibcus, P. en J.P.J. de Jong, Innovatiepiramide. Een segmentatie van het MKB, EIM, Zoetermeer,

2008.
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 Realisatie van innovaties of innovatie-output, waarbij onderscheid wordt ge-

maakt tussen bedrijven die 1. niet innoveren, 2. innovaties van andere partij-

en adopteren, of 3. zelf innovaties ontwikkelen.

 R&D of innovatie-input, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 1. bedrij-

ven die geen R&D uitvoeren, 2. bedrijven die dit incidenteel doen, en 3. be-

drijven die systematisch R&D doen.

 Interactie met andere bedrijven of met kennisinstellingen in het kader van in-

novatie, bijvoorbeeld door innovatieve samenwerking of het gebruik van ex-

terne kennisnetwerken.

De innovatiepiramide van Panteia is een segmentatie van MKB-bedrijven op

grond van hun innovatieve resultaten in de afgelopen drie jaar, R&D-inspan-

ningen en mate van interactie met andere partijen. Door verschillende partijen

zijn in de afgelopen jaren varianten van deze piramide gebruikt. De innovatiepi-

ramide onderscheidt in het MKB de volgende segmenten:

1 Koplopers ontwikkelen zelf product- of procesinnovaties en doen expliciet en

systematisch aan R&D. Gerealiseerde productinnovaties zijn nieuw voor hun

markt of bedrijfstak.

2 Ontwikkelaars ontwikkelen eveneens zelf product- of procesinnovaties.

Ze hebben eigen capaciteit voor de ontwikkeling van prototypes, echter zon-

der dat innovatie expliciet is georganiseerd door middel van R&D.

3 Toepassers realiseren product- of procesinnovaties waarbij het zowel om

eigen ontwikkelingen als adopties kan gaan. Zij innoveren door het combine-

ren en toepassen van elders beproefde kennis en methoden. Dit komt tot ui-

ting in externe innovatieve samenwerking en/of het gebruik van externe

kennisnetwerken.

4 Volgers zijn bedrijven met bescheiden maar wèl aanwezige innovatieve acti-

viteiten.

5 Niet-innovatieven zijn bedrijven die in de afgelopen drie jaar geen innova-

ties hebben gerealiseerd, geen R&D doen, en niet met andere partijen sa-

menwerken of kennis uitwisselen om te innoveren.

Tabel 1 vat de criteria op grond waarvan de vijf segmenten van de innovatiepi-

ramide worden onderscheiden nog eens kort samen.
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Tabel 1 Onderscheidende kenmerken van de segmenten

criteria

segment gerealiseerde innovaties R&D

interactie (externe net-

werken of samenwerking)

Koploper zelf ontwikkeld en nieuw

voor de bedrijfstak

en systematisch

Ontwikkelaar zelf ontwikkeld en incidenteel

Toepasser ja, innovaties en incidenteel en interactie

Volger ja, innovaties of incidenteel of interactie

Niet-innovatief nee en nee en nee

Bron: EIM, 2008

Met behulp van data uit de jaarlijkse monitor determinanten bedrijfsprestaties is

de verdeling over de segmenten bepaald voor commercieel opererende MKB-

bedrijven met een omvang tot 100 werknemers.

2.4 De innovatiepiramide voor Utrecht op basis van PAR-data1.

De vraagstelling van de PAR-enquête wijkt op enkele punten af van die van de

MKB-enquêtes van Panteia. Daardoor kan de Panteia-innovatiepiramide niet ‘ge-

kopieerd’ worden op basis van de PAR-enquête. Wèl biedt deze voldoende aan-

knopingspunten voor een vergelijkbare indeling in meer en minder innovatieve

bedrijven. Afgezien van de vraagstelling betreft het Panteia-onderzoek onderne-

mingen tot 100 werkzame personen in het particuliere bedrijfsleven exclusief

landbouw, overheid, onderwijs en zorg. De PAR-enquête betreft vestigingen, in-

clusief de genoemde sectoren2.

Die indeling ziet er als volgt uit:

Als koplopers zijn aangemerkt: bedrijven die aangeven dat zij in de afgelopen

drie jaar serieuze vernieuwingen hebben gerealiseerd èn substantieel investeren

in vernieuwing3.

Als ontwikkelaars zijn aangemerkt: bedrijven die aangeven dat zij substantieel

investeren in vernieuwing, en iets minder vèrgaande vernieuwingen hebben ge-

realiseerd4.

1
Deze en volgende uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van ruim 15.000 (vestigingen van)

bedrijven in de provincie Utrecht. Dit is niet de volledige populatie, maar wèl een zodanig grote

proportie daaruit dat de gepresenteerde gegevens waarschijnlijk een goed beeld geven van de

werkelijkheid.

2
Overheid, onderwijs en zorg zijn in de PAR-enquête al goed voor 14% van het totaal aantal (ves-

tigingen van) bedrijven en instellingen. Ook een deel van de sector ‘cultuur, sport, recreatie en

overig’ is geen vestiging van een onderneming.

3
Criteria: 1. producten of processen hebben gerealiseerd die nieuw zijn voor de bedrijfstak, in

combinatie met 2. R&D-projecten, òf tenminste 25% (eenmansbedrijven) resp. 10% (overige be-

drijven) van omzet of arbeidsplaatsen ingezet voor resp. betrokken bij innovatie.

4
Criteria: 1. nieuwe producten of processen hebben gerealiseerd (maar niet nieuw voor de be-

drijfstak), in combinatie met 2. R&D-projecten, òf tenminste 25% (eenmansbedrijven) resp. 10%

(overige bedrijven) van omzet of arbeidsplaatsen ingezet voor resp. betrokken bij innovatie.
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Als toepassers zijn aangemerkt: bedrijven die aangeven dat zij niet of weinig

hebben geïnvesteerd in vernieuwing, maar wèl iets minder vèrgaande vernieu-

wingen hebben gerealiseerd, òf plannen hebben voor innovatie in de komende

twee jaar.

Als volgers zijn aangemerkt: bedrijven die aangeven dat zij niet of weinig inves-

teren in vernieuwing en ook geen vernieuwingen hebben gerealiseerd, maar wèl

externe netwerken gebruiken om kennis uit te wisselen en samenwerken met

anderen.

De als niet-innovatief aangemerkte bedrijven geven wèl vrijwel allemaal aan

dat zij in de afgelopen drie jaar een vorm van innovatie hebben gerealiseerd,

maar hebben géén van de vragen naar innovatie bevestigend beantwoord.

Tabel 2 Onderscheidende kenmerken van de segmenten

criteria

segment gerealiseerde innovaties R&D

interactie (externe

netwerken of sa-

menwerking)

Koploper producten of processen nieuw

voor bedrijfstak

R&D-projecten,

substantiële inzet van

mensen en middelen

Ontwikkelaar nieuwe producten of processen R&D-projecten,

substantiële inzet van

mensen en middelen

Toepasser nieuwe producten of processen,

òf innovatieplannen

geen of geringe inzet

mensen en middelen

Volger geen nieuwe producten of pro-

cessen of innovatieplannen

geen of geringe inzet

mensen en middelen

netwerken en

samenwerking

voor innovatie

Niet-innovatief geen nieuwe producten of pro-

cessen of innovatieplannen

geen of geringe inzet

mensen en middelen

geen netwerken of

samenwerking

Bron: EIM, 2008
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3 De innovatiepiramide in Utrecht

3.1 Innovativiteit naar bedrijfsgrootte

Innovativiteit is bedrijfsgrootte-gerelateerd, zo blijkt uit de eerste tabel: hoe

groter het bedrijf, hoe groter het aandeel koplopers en ontwikkelaars.

Tabel 3 de innovatiepiramide naar bedrijfsgrootte in de provincie Utrecht

Positie innovatie-

piramide 1 wp 2-9 wp 10-49 wp

50 wp of

meer totaal

Koploper 5% 7% 8% 12% 6%

Ontwikkelaar 9% 10% 14% 20% 11%

Toepasser 14% 12% 16% 22% 14%

Volger 27% 19% 23% 26% 23%

Niet-innovatief 46% 52% 39% 19% 46%

N (= 100%) 6.526 5.471 2.708 525 15.230

Bron: PAR-enquête, bewerking Panteia, 2012

3.2 Innovativiteit naar sector

In de sectoren landbouw/industrie en zakelijke diensten is een bovengemiddeld

aandeel koplopers en ontwikkelaars aanwezig, zoals de tweede tabel laat zien.

Met de kanttekening dat de agrarische sector doorgaans lager scoort dan de in-

dustrie, en dat in de zakelijke dienstverlening met name technische dienstverle-

ners (zoals ingenieurs- en architectenbureaus) en ICT-bedrijven zorgen voor een

hoge score.
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Tabel 4 de innovatiepiramide naar sector in de provincie Utrecht

Positie innova-

tiepiramide

Landbouw,

Industrie Bouw

Handel,

horeca,

transport

Zakelijke

diensten

Overheid,

onderwijs,

zorg

Cultuur,

sport, re-

creatie,

overig totaal

Koploper 8% 2% 4% 9% 6% 5% 6%

Ontwikkelaar 13% 6% 9% 13% 11% 9% 11%

Toepasser 15% 9% 11% 16% 14% 13% 14%

Volger 15% 20% 15% 27% 32% 24% 23%

Niet-innovatief 50% 64% 61% 35% 37% 49% 46%

N (= 100%) 807 1.004 3.819 6.041 2.131 1.428 15.230

Bron: PAR-enquête, bewerking Panteia, 2012

3.3 Innovativiteit in de provincie Utrecht naar gemeente

Figuur 1 geeft een beeld van de innovativiteit per gemeente in de provincie

Utrecht: hoe donkerder, hoe hoger de score op innovativiteit. De score is een

gemiddelde waarbij koplopers voor 5 tellen, ontwikkelaars voor 4, enzovoort, tot

niet-innovatief voor 1. De grote steden zijn in de top te vinden, met de gemeen-

te Utrecht voorop, maar daarnaast ook Houten en Utrechtse Heuvelrug.

Figuur 1 Innovativiteit provincie Utrecht per gemeente (gemiddelde score)

Bron: PAR-enquête, bewerking Panteia, 2012
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In tabel 4 zijn de scores van alle gemeenten in de provincie Utrecht terug te vin-

den. De streep in de tabel is getrokken bij het provinciaal gemiddelde: boven de

streep is boven het gemiddelde, onder de streep is onder het gemiddelde.

Tabel 5 de innovatiepiramide naar gemeente

Gemeente Koploper

Ontwik-

kelaar Toepasser Volger

Niet-

innovatief

Totaalcore

innovativiteit

N totaal

(=100%)

Utrecht 8% 11% 15% 25% 40% 2,23 3.593

Houten 7% 13% 16% 22% 42% 2,22 562

Utrechtse Heuvelrug 8% 12% 15% 21% 44% 2,19 728

Amersfoort 7% 12% 14% 26% 42% 2,15 1.784

Nieuwegein 6% 12% 16% 20% 45% 2,14 719

Zeist 6% 11% 15% 25% 43% 2,13 726

Baarn 7% 13% 13% 22% 46% 2,12 397

De Bilt 8% 11% 12% 22% 47% 2,11 569

Leusden 7% 9% 15% 22% 46% 2,10 394

Bunnik 7% 10% 13% 24% 46% 2,08 220

Vianen 7% 10% 12% 23% 48% 2,05 226

Wijk bij Duurstede 6% 8% 16% 20% 50% 1,99 282

Veenendaal 6% 10% 12% 21% 51% 1,99 681

Stichtse Vecht 6% 9% 12% 22% 51% 1,97 741

Woerden 5% 9% 13% 25% 48% 1,97 722

IJsselstein 5% 8% 13% 25% 49% 1,96 316

Rhenen 5% 11% 12% 19% 54% 1,94 219

Oudewater 4% 10% 11% 24% 51% 1,93 147

Montfoort 6% 9% 12% 19% 55% 1,92 198

De Ronde Venen 4% 9% 14% 22% 51% 1,92 596

Soest 5% 9% 10% 24% 53% 1,89 648

Renswoude 6% 14% 6% 10% 64% 1,88 50

Bunschoten 3% 8% 16% 16% 57% 1,83 236

Eemnes 4% 6% 10% 26% 53% 1,82 135

Woudenberg 5% 4% 14% 19% 58% 1,78 129

Lopik 2% 5% 8% 17% 68% 1,57 212

Prov. Utrecht totaal 6% 11% 14% 23% 46% 2,09 15.230

Bron: PAR-enquête, bewerking Panteia, 2012
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4 Benchmark: Utrecht en overige provincies

Voor het vaststellen van de innovativiteit per provincie is de in hoofdstuk 2 be-

schreven innovatiepiramide geconstrueerd en toegepast op de landelijke data

van de Panteia-dataset ‘determinanten van bedrijfsprestaties’ van 2011 en 2012.

De percentages zijn herwogen naar aandelen in de totale bedrijvenpopulatie om

ze representatief te doen zijn voor het totale Nederlandse bedrijfsleven.

Een totaalscore voor innovativiteit is berekend door gewichten toe te kennen van

5 voor koplopers tot 1 voor niet-innovatieve bedrijven. Hoe hoger de totaalscore,

hoe groter het gewicht van de meer innovatieve bedrijven.

Innovativiteit is voor deze innovatiepiramide anders gemeten dan voor die van

de PAR-enquête (zoals beschreven in het vorige hoofdstuk)1. Als gevolg daarvan

verschillen ook de criteria op grond waarvan bedrijven worden ingedeeld als

meer of minder innovatief. Het percentage koplopers, ontwikkelaars enzovoort

kan op grond daarvan verschillen. Wèl gaat het in beide gevallen om een pirami-

de, met segmenten die aflopen van hoog- naar laag of niet-innovatief. De per-

centages per segment kunnen dus verschillen, maar het patroon is vergelijkbaar.

De tabel maakt duidelijk dat Noord-Holland bij de provincies koploper is, gevolgd

door Utrecht en Zuid-Holland. De streep in het midden is het landelijk gemiddel-

de: boven de streep is boven het landelijk gemiddelde, onder de streep is onder

dat gemiddelde.

De provincie Utrecht behaalt een duidelijk bovengemiddelde score. Die is vooral

te danken aan een groter aandeel van het tweede en derde segment van de pi-

ramide: ontwikkelaars en toepassers. Het aandeel niet-innovatieve bedrijven ligt

duidelijk beneden het gemiddelde van het Nederlandse MKB in zijn totaliteit.

In het algemeen kan worden vastgesteld dat de innovativiteitsscores van de ‘pe-

riferie’ lager zijn dan die van de ‘kern’ (de Randstad): de drie Randstadprovincies

nemen de kopposities in, gevolgd door Overijssel en Gelderland.

1
De Panteia-enquête vraagt naar zelf verrichte R&D, naar medewerkers die in hun dagelijkse werk

bezig zijn met vernieuwingsinspanningen. De PAR-enquête hanteert de vraag of in de afgelopen

drie jaar een vorm van innovatie is gerealiseerd als selectievraag, vraagt naar R&D-projecten, en

naar het deel van omzet en arbeidsplaatsen dat wordt ingezet voor, c.q. betrokken is bij innova-

tie. De Panteia-enquête betreft ondernemingen tot 100 werkzame personen, exclusief de agrari-

sche en de kwartaire sector (overheid, onderwijs, zorg). De PAR-enquête betreft vestigingen on-

geacht bedrijfsgrootte, inclusief deze sectoren.
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Tabel 6 de innovatiepiramide per provincie

Provincie Koploper

Ontwik-

kelaar

Toe-

passer Volger

Niet-

innovatief

Totaalscore

innovativiteit

N totaal

(=100%)

Noord-Holland 6% 18% 23% 34% 19% 2,56 970

Utrecht 4% 19% 20% 34% 24% 2,45 484

Zuid-Holland 4% 20% 18% 30% 28% 2,40 1.328

Overijssel 5% 18% 17% 30% 30% 2,39 437

Gelderland 6% 16% 19% 30% 30% 2,38 902

Groningen 3% 14% 18% 41% 23% 2,34 240

Flevoland 3% 16% 18% 37% 26% 2,34 191

Noord-Brabant 4% 17% 15% 31% 33% 2,29 1.150

Limburg 3% 16% 17% 33% 31% 2,27 514

Friesland 4% 12% 18% 37% 30% 2,22 294

Drenthe 3% 11% 17% 40% 29% 2,19 204

Zeeland 3% 6% 22% 35% 33% 2,12 179

Nederland 4% 17% 18% 33% 28% 2,37 6.892

Bron: Panteia, 2012
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5 Conclusie

 Conclusie 1: In de zakelijke diensten en industrie ligt het aandeel koplopers

en ontwikkelaars het hoogst. De bouwsector loopt achter ten aanzien van in-

novatieactiviteiten. Die bevinding komt overeen met eerder onderzoek naar

de innovativiteit van bedrijven en sectoren.

 Conclusie 2: De stedelijke centra zoals gemeente Utrecht en gemeente

Amersfoort zijn in de kopgroep te vinden, samen met enkele randgemeenten,

zoals Houten en Utrechtse Heuvelrug. In de kleinere gemeenten is het aan-

deel innovatief bedrijfsleven lager. (Nabijheid van) een stedelijk milieu gaat

kennelijk samen met een concentratie van innovatieve bedrijven. Agglomera-

tievoordelen samenhangend met snelle contacten, nabijheid van klanten en

leveranciers en uitwisseling van informatie spelen daarbij een rol.

 conclusie 3: Binnen de provincie Utrecht is de gemeente Utrecht het meest

innovatief, zo laat de innovatiepiramide zien die is gebaseerd op uitkomsten

van de PAR-enquête van de provincie Utrecht.

 conclusie 4: Provincie Utrecht is op basis van gegevens uit de Panteia-

innovatiepiramide de provincie met het op één na meest innovatieve MKB

van Nederland (Noord-Holland komt als nummer één uit de bus).

Door een andere vraagstelling zijn de beide piramides niet rechtstreeks verge-

lijkbaar, maar beide hebben een geloofwaardige indeling van laag- naar hoog-

innovatief.


