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Doelstellingen Innovatie Monitor

Stimuleren en coördineren van academisch 
onderzoek naar Innovatie in Noord NL

In kaart brengen van innovatie competenties van 
een brede groep van Noord Nederlandse MKB 
bedrijven

Creëren van intense samenwerking tussen SNN 
en RUG rond thema innovatie
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Onderzoeksmethode
• Vragenlijst verstuurd naar 5447 Noord NL MKB 

bedrijven

• 2 reminders en telefonische follow-up om respons te 
verhogen

• 645 Noord NL MKB bedrijven hebben vragenlijst 
substantieel ingevuld

• Alle respondenten hebben innovatiepaspoort
ontvangen
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Overzicht belangrijkste resultaten

Organisatorische innovatie als belangrijke meststof voor
succesvolle financiële oogst

Geavanceerde  productietechnologie als kerntechnologie 
voor regionale innovatie in Noord-Nederland

Gebrek aan kennis en te veel rompslomp als belangrijkste
belemmeringen voor het aanvragen van innovatiesubsidie
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Innovatie en Economische Impact
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Overzicht respondenten op basis van innovatiepiramide

Koplopers Ontwikkelaars Toepassers Volgers Niet-

innovatieven

Monitor 

2017

43 % 12 % 1 % 25 % 19 %

Monitor 

2016

45 % 6 % 2 % 28 % 19 %
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Innovatie en economische
daadkracht op bedrijfsniveau
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Parameter

Estimate

Standard

Error

Significance

Level

Intercept 22.190 5.419 .000

Formele bescherming van vindingen -4.863 3.947 .219

Geheimhouding van vindingen 2.898 3.273 .377

Familiebedrijf -.283 2.901 .922

Organisatorische innovatie 6.881 3.046 .025

Procesinnovatie 1.251 3.252 .701

Subsidie aangevraagd 1.142 3.438 .740

Samenwerking .283 3.195 .930

Bedrijfsleeftijd -.029 .051 .567

Interne O&O investeringen -3.610 1.298 .006

Externe O&O investeringen -5.239 1.431 .000

Bedrijfsgrootte -.047 .043 .272

Radicale Innovatiekracht .187 .897 .835

Aantal Observaties 364

Adjusted R Squared .085
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Verschillende vormen van innovatie
• Product innovatie: Veranderingen in de 

goederen of diensten die een organisatie op de 
markt brengt

• Proces innovatie: Veranderingen in hoe 
goederen en diensten geproduceerd worden

• Organisatorische innovatie: Veranderingen in 
hoe activiteiten binnen organisatie 
georganiseerd zijn



Percentage

Monitor 2017

Percentage

Monitor 2016

Productinnovatie

Nieuwe of sterk verbeterde goederen 51% 50%

Nieuwe of sterk verbeterde diensten 52% 44%

Procesinnovatie

Nieuwe of sterk verbeterde methoden voor de productie van goederen of diensten 37% 41%

Nieuwe of sterk verbeterde logistiek, leverings- of distributiemethoden voor uw inputs, 

goederen of diensten

26% 19%

Nieuwe of sterk verbeterde ondersteunende activiteiten voor uw processen, zoals 

onderhoudssystemen, aankoop-, boekhoudkundige of rekenmethoden

42% 33%

Organisatorische innovatie

Nieuwe bedrijfspraktijken voor het organiseren van werk of van procedures (bijv. supply 

chain management, business re-engineering, kennisbeheer, lean production, 

kwaliteitsmanagement, enz.)

35% 38%

Nieuwe methodes voor het organiseren van verantwoordelijkheden en 

beslissingsbevoegdheden in het bedrijf (bijv. eerste ingebruikname van een nieuw systeem 

van werknemersverantwoordelijkheden, team work, decentralisatie, integratie of de-

integratie van departementen, opleidingssystemen, enz.)

31% 27%

Nieuwe methodes voor de organisatie van externe relaties met andere bedrijven of met 

publieke instellingen (bijv. het aangaan van de allereerste alliantie, samenwerking, 

uitbesteding, enz.)

35% 33%
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Innovatie en economische
daadkracht op regionaal niveau
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Slimme specialiastie

• Regio’s definiëren een aantal specifieke 
applicatiedomeinen waarin zij, op basis 
van hun regionale context, een unieke 
positie kunnen innemen. 

• Kennisinstellingen en ondernemers 
aanmoedigen om binnen deze nieuwe 
domeinen gezamenlijk te experimenteren 
met veelbelovende technologieën
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Applicatiedomeinen!
19
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Veelbelovende technologieën?
Niet relevant Relevant maar nog 

niet actief mee bezig 

Relevant en 

actief mee bezig 

Micro en nano electronica (worden gebruikt voor de intelligente besturing 

in sectoren als lucht- en ruimtevaart en de auto-industrie, wat leidt tot een 

efficiënter beheer van de productie, transport en verbruik van elektriciteit)

Nanotechnologie (technologie die zich bezig houdt met het creëren van hele 

kleine materialen en apparaten op atoom- en molecuulniveau)

Industriële biotechnologie (technologie die zich bezig houdt met het 

creëren van hele kleine materialen en apparaten op atoom- en 

molecuulniveau). 

Geavanceerde materialen (zorgen voor een verbetering van onder andere 

de gezondheidszorg en ruimtevaart, door nieuwe functies en verbeterde 

eigenschappen aan het materiaal toe te voegen) 

Fotonica (een technologie die zich bezighoudt met lichtopwekking, -detectie 

en -beheersing) 

Geavanceerde productietechnologie (technologie die gebruik maakt van 

slimmere en duurzamere productiematerialen en -processen. De apparatuur 

is vaak computergestuurd en wordt gebruikt bij ontwerp en productie) 
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Veelbelovende technologieën
Niet relevant Relevant maar nog 

niet actief mee bezig 

Relevant en 

actief mee bezig 

Micro en nano electronica (worden gebruikt voor de intelligente besturing 

in sectoren als lucht- en ruimtevaart en de auto-industrie, wat leidt tot een 

efficiënter beheer van de productie, transport en verbruik van elektriciteit)

77% 13% 10%

Nanotechnologie (technologie die zich bezig houdt met het creëren van hele 

kleine materialen en apparaten op atoom- en molecuulniveau)
85% 10% 5%

Industriële biotechnologie (technologie die zich bezig houdt met het 

creëren van hele kleine materialen en apparaten op atoom- en 

molecuulniveau). 

87% 8% 5%

Geavanceerde materialen (zorgen voor een verbetering van onder andere 

de gezondheidszorg en ruimtevaart, door nieuwe functies en verbeterde 

eigenschappen aan het materiaal toe te voegen) 

73% 17% 10%

Fotonica (een technologie die zich bezighoudt met lichtopwekking, -detectie 

en -beheersing) 
89% 6% 5%

Geavanceerde productietechnologie (technologie die gebruik maakt van 

slimmere en duurzamere productiematerialen en -processen. De apparatuur 

is vaak computergestuurd en wordt gebruikt bij ontwerp en productie) 

55% 20% 25%
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Voor welke bedrijven is geavanceerde
productietechnologie relevant?
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Voor welke bedrijven is geavanceerde
productietechnologie relevant?
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Voor welke bedrijven is geavanceerde
productietechnologie relevant?
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Conclusie

Bedrijfsniveau: Belang van 
combineren van technologische
en organisatorische innvoatie

Regionaal niveau: Geavanceerde
productietechnologie als Noord 

Nederlandse
verbindingstechnologie voor

slimme specialisatie
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Beleidsaanbevelingen

• Meer ruimte creëren voor financiering 
organisatorische innovatie in 
bestaande innovatieregelingen



 
Nooit van 

gehoord 

Wel van 
gehoord, niet 
aangevraagd 

Aangevraagd 

De VIA (VERSNELLER INNOVATIEVE 
AMBITIES) heeft als doel valorisatie en 
innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in 
Noord-Nederland te stimuleren en een 
bijdrage te leveren aan CO2-reductie.  

2017: 65% 
2016: 68% 

2017: 27% 
2016: 28%% 

2017: 8% 
2016: 3% 

KEI  (Kennis en Innovatie): Financiële 
ondersteuning voor het tijdelijk in dienst 
nemen of het detacheren van hoogopgeleid 
personeel of een promovendus om kennis 
voor innovaties te vergaren 

2017: 56% 2017: 43% 2017: 1% 

OP EFRO Tender Valorisatie: Ondersteunt 
valorisatie voor innovatietrajecten die gericht 
zijn op ontwikkeling van nieuwe producten, 
concepten, 

2017: 72% 
2016: 66% 

2017: 25% 
2016: 31% 

2017: 3% 
2016: 3% 

OP EFRO Call Proeftuinen: Financiële 
ondersteuning voor het (verder) ontwikkelen 
van proeftuinen rond maatschappelijke 
uitdagingen 

2017: 76% 2017: 23% 2017: 1% 

OP EFRO Call Kennisontwikkeling: Financiële 
ondersteuning voor onderzoeks- en 
kennisonwikkelingsprojecten met 
maatschappelijke meerwaarde  

2017: 76% 2017: 23% 2017: 1% 

MIT innovatie-adviesprojecten: Financiële 
ondersteuning voor het inschakelen van een 
adviseur die kan helpen bij het omzetten van 
een idee in een levensvatbare en 
vermarktbare innovatie. 

2017: 57% 
2016: 48% 

2017: 40% 
2016: 48% 

2017: 3% 
2016: 4% 

MIT haalbaarheidsprojecten: Financiële 
ondersteuning voor het in kaart brengen van 
technische en economische risico’s van een 
innovatietraject. 

2017: 56% 
2016: 49% 

2017: 33% 
2016: 40% 

2017: 11% 
2016: 11% 

MIT kennisvouchers: Financiële 
ondersteuning voor een kennisvraag aan een 
kennisinstelling. 

2017: 52% 
2016: 42% 

2017: 43% 
2016: 53% 

2017: 5% 
2016: 5% 

WBSO: De WBSO verlaagt de loonkosten en 
andere kosten en uitgaven voor een R&D-
project. Bijvoorbeeld voor prototypes of 
onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de 
WBSO wordt verrekend via de 
belastingaangifte. 

2017: 32% 
2016: 28% 

2017: 31% 
2016: 34% 

2017: 37% 
2016: 38% 
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Beleidsaanbevelingen

• Meer ruimte creëren voor financiering organisatorische
innovatie in bestaande innovatieregelingen

• Zoeken naar unieke kansen binnen de geavanceerde 
productietechnologie vanuit ondernemers (entrepreneurial
discovery)

• Vertrekken vanuit bestaande initiatieven (Region of Smart 
Factories, Technologies Added, Innovatiecluster Drachten)
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