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1. Inleiding
Kennis is macht. Maar wat is kennis eigenlijk? Er bestaan verschillende en uiteenlopende opvattingen
over kennis. De definitie van kennis die het beste bij dit onderzoek past is ‘alle informatie die door
middel van studie, onderzoek en oefening verkregen is en waarde heeft voor een organisatie’.
Wanneer men veel unieke kennis bezit kan men een strategisch voordeel hebben ten opzichte van
een ander. Echter kan het zo zijn dat de waarde van de kennis niet maximaal benut wordt doordat de
kennis niet optimaal wordt toegepast. Het is daarom belangrijk om bepaalde kennis te delen. De
uitspraak van Bacon is hierdoor aangepast naar ‘kennis is macht, kennis delen is kracht’. Door kennis
te delen kan er namelijk nieuwe kennis gegenereerd worden en kan de waarde van de kennis
verhoogd worden. Hier komt het begrip ‘kennisvalorisatie’ bij kijken.
Onze economische prestaties en welvaartsontwikkeling worden in toenemende mate bepaald door
ons vermogen om kennis beschikbaar te stellen, geschikt te maken voor, en toe te passen in nieuwe
producten, processen en diensten. Dat noemen we valorisatie. Nederland scoort op het gebied van
kennisbenutting nog onder het internationale gemiddelde. Als wij ons huidige peil van welvaart en
welzijn willen handhaven moeten we inzetten op de valorisatie van publieke kennis. Valorisatie leidt
tot nieuwe bedrijvigheid en tot een verbetering van de innovatiekracht van bestaande bedrijven. Ook
kan het proces van valorisatie nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken opleveren.
Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit wetenschappelijke kennis voor economie en
maatschappij. Dit kan bereikt worden door een goede samenwerking tussen onderzoeksinstellingen
en bedrijven. Vanuit de overheid worden bedrijven en maatschappelijke organisaties gestimuleerd
om samen te werken met kennisinstellingen. Kennisinstellingen dienen hun onderzoeksresultaten
actief onder de aandacht te brengen van bedrijven en andere geïnteresseerde partijen en zich open
te stellen voor kennisvragen uit het bedrijfsleven.
Hoe goed gebeurt dit nu eigenlijk en zijn de beweegredenen wel juist? In dit onderzoek wordt het
begrip ‘kennisvalorisatie’ nader geanalyseerd.
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2. Probleemdefinitie
Vanuit de overheid wordt er veel gedaan om kennisvalorisatie te stimuleren. Dit gebeurt in de vorm
van subsidies. Hierdoor ontstaan grote kenniscentra die de voorkeur geven aan samenwerking met
de grote bedrijven, terwijl het MKB achtergesteld wordt. De probleemstelling van dit bachelor
eindproject is daarom als volgt: ‘Er is geen goede samenwerking tussen het hoger onderwijs en het
MKB.’
De probleemdefinitie kan het beste geanalyseerd worden door gebruik te maken van verschillende
onderzoeksvragen. Om tot een goede conclusie te komen wordt in dit onderzoek een antwoord
gezocht op de volgende vragen:






Zijn universiteiten per definitie liever bezig met grote bedrijven dan met MKB’s?
Is het hbo alleen maar intern gericht en hierdoor niet bezig met het MKB?
Is er een verschil tussen mbo, hbo en wo onderwijsinstellingen op het gebied van
kennisvalorisatie?
Hoe kijkt het MKB aan tegen de samenwerking met universiteiten en hogescholen?
Is er een verschil tussen grote bedrijven en het MKB als het gaat om samenwerking met
kennisinstellingen?

Probleemdefinitie
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3. Plan van aanpak
Om goed inzicht te krijgen op de problemen uit de onderzoeksvragen wordt er op verschillende
manieren naar een antwoord gezocht. Het onderzoek wordt daarom opgesplitst in meerdere
onderdelen, zijnde:






Literatuuronderzoek naar bestaande initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie.
Verdiepend onderzoek naar kennisvalorisatie bij onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland.
Verdiepend onderzoek naar kennisvalorisatie bij bedrijven in Zuid-Nederland.
Onderzoek naar de mening van ondernemers van Hogeschool Zuyd over kennisvalorisatie.
Onderzoek naar de mening van ondernemers van de Technische Universiteit Eindhoven over
kennisvalorisatie.

In de literatuurstudie zullen de bestaande initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie in kaart
worden gebracht. Er wordt op internet gezocht naar grote innovatieve instellingen die zijn opgezet
door onderwijsinstellingen om het innovatieproces en kennisvalorisatie te stimuleren. Daarnaast
worden ook alle initiatieven van niet-onderwijsinstellingen op een rij gezet. Met behulp van de
websites van deze organisaties en eventueel een telefoongesprek of e-mail ter verduidelijking, wordt
een overzicht gemaakt van de innovatieve instellingen van Nederland.
Het grootste gedeelte van dit onderzoek beslaat het in kaart brengen van kennisvalorisatie bij
hogescholen en universiteiten. Dit gebeurt door op de eerste plaats de juiste contactpersonen bij
iedere hogeschool en universiteit van Zuid-Nederland te vinden. Via de website van de betreffende
onderwijsinstelling worden de bijbehorende telefoonnummers gezocht. Door middel van een
telefoongesprek zal vervolgens een vragenlijst (zie bijlage A. Vragenlijst voor onderwijsinstellingen)
worden afgenomen die meer inzicht geeft in kennisvalorisatie op de betreffende onderwijsinstelling.
Op deze wijze wordt ook duidelijk hoe en waarom er op een bepaalde manier gewerkt wordt.
Middels deze contactpersonen komen wij in contact met bedrijven en zullen met deze bedrijven een
soortgelijke vragenlijst afnemen (zie bijlage B. Vragenlijst voor bedrijven).
De mening van ondernemers over kennisvalorisatie wordt in beeld gebracht door middel van een
enquête. Deze enquête wordt verstuurd met behulp van de netwerksite LinkedIn. Deze ondernemers
zullen de enquête toegestuurd krijgen nadat zij zijn uitgenodigd voor een specifieke LinkedIn-groep.
De enquête is afgenomen bij 723 ondernemers met een Zuyd-achtergrond (zie bijlage D. Enquête
voor alumni Hogeschool Zuyd) en 859 ondernemers met een achtergrond op de Technische
Universiteit Eindhoven (zie bijlage C. Enquête voor alumni Technische Universiteit Eindhoven).
Na het verzamelen en in kaart brengen van kennisvalorisatie bij hogescholen en universiteiten kan
aan de hand van geanalyseerde data vervolgens een duidelijk beeld ontstaan van de huidige situatie
en antwoord gegeven worden op de onderzoeksvragen.

Plan van aanpak
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4. Literatuuronderzoek
In het literatuuronderzoek staat de volgende vraag centraal: ‘Wat is het beleid van de overheid ten
aanzien van kennisvalorisatie?’. Innovatieve instellingen die opgezet zijn door onderwijsinstellingen
om het innovatieproces en kennisvalorisatie te stimuleren worden in kaart gebracht.
Universiteiten en hogescholen beschikken over een geweldige hoeveelheid waardevolle kennis en
kunde. Helaas blijft dit nog teveel op de plank liggen. Publieke kennis blijft zodoende onbenut en
vindt moeilijk haar weg naar economisch en maatschappelijk nuttige producten en diensten.
Het kabinet stelt subsidie beschikbaar om dit probleem op te lossen. Dat is goed voor economische
groei en voor het vinden van creatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals in de
zorg. Het valorisatieprogramma moet ervoor zorgen dat universiteiten en hogescholen beter gaan
samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties1.
Het valorisatieprogramma moet ervoor zorgen dat de in Nederland reeds aanwezige en nog te
ontwikkelen kennis leidt tot economische groei en tot oplossingen voor maatschappelijke
vraagstukken. Het valorisatieprogramma biedt ondersteuning aan bijvoorbeeld het stimuleren van
een
ondernemende
houding
in
het
onderwijs
en
het
ontwikkelen
van
ondernemerschapvaardigheden, activiteiten waarmee bestaand onderzoek op commerciële potentie
kan worden doorgelicht, het ondersteunen van starters of de bekostiging van technische
haalbaarheidstudies.
Waar in voorgaande regelingen de aandacht was gevestigd op de technische hoek, richt het
valorisatieprogramma zich op alle kennisdomeinen. Zoals bijvoorbeeld de creatieve sector en
maatschappelijke gebieden als zorg en veiligheid. Het valorisatieprogramma is gericht op versterking
van het valorisatieproces. Het moet leiden tot een betere economische en maatschappelijke
benutting van publiek gefinancierde kennis.
Het valorisatieprogramma is bedoeld voor samenwerkingsverbanden (consortia) van bedrijven,
kennis- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Het programma
stimuleert deze partijen om de valorisatie-infrastructuur in en rondom kennisinstellingen in te
richten, te versterken en te professionaliseren. De consortia kunnen ondersteuning krijgen voor hun
ambities op het gebied van kennisdeling, kennisbenutting, vraagsturing, competentiebuilding,
bewustwording in het onderwijs voor het thema ‘onderwijs en ondernemerschap’ en het gezamenlijk
gebruik van faciliteiten.
Het kabinet heeft 80 miljoen euro gereserveerd voor de periode 2010 t/m 2012. Net als in 2011 is
ook voor 2012 een bedrag van 25 miljoen euro subsidie beschikbaar. Een consortium kan maximaal
50% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen met een maximum van 5 miljoen euro. Er zijn
inmiddels meerdere bestaande initiatieven die gebruik maken van deze subsidieregeling2.

1

Munt slaan uit kennis (21-05-2010). Geraadpleegd op 16 februari.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/05/21/munt-slaan-uit-kennis.html
2
Valorisatieprogramma (z.d.). Geraadpleegd op 16 februari. http://www.agentschapnl.nl/en/node/100254
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4.1 Initiatieven van universiteiten
4.1.1 Drie TU’s
Al geruime tijd investeren de drie TU’s stevig in het effectief vertalen van kennis in economische
bedrijvigheid. TU Delft Valorisation Centre, het Kennispark Twente en het TU/e Innovation Lab
beschikken elk over een adequate coördinerende en stimulerende organisatie, die intensief
samenwerkt met belanghebbende partijen in de eigen omgeving. Hierbij vindt intensieve afstemming
en harmonisatie plaats tussen de drie universiteiten. Bijvoorbeeld op het gebied van octrooibeleid,
raamcontracten met het bedrijfsleven, bevordering van ondernemerschap en ondernemerschap
gericht onderwijs, ondersteuning en het faciliteren van technostarters3.
De valorisatieactiviteiten van de drie TU’s hebben zowel een sterke onderzoeks- (octrooien,
raamcontracten, spin offs) als onderwijscomponent (ondernemerschapgericht onderwijs). Er wordt
gewerkt aan een aantal gezamenlijke activiteiten die de regionale impact van de drie universiteiten
kunnen versterken.

4.1.1a Valorisation Centre Delft
Het Valorisation Centre is in 2004 opgericht als onderdeel van 3TU Innovation Lab om de
wetenschappers en faculteiten te stimuleren, ondersteunen en faciliteren in kennisvalorisatie.
Wetenschappers en faculteiten verkrijgen vaak zelf financiële middelen uit publieke of private sector,
vragen zelf octrooien aan of starten zelf een onderneming. Maar om kennisvalorisatie
instellingsbreed naar een hoger niveau te brengen is het Valorisation Centre opgericht4.
Het Valorisation Centre Delft helpt op de volgende gebieden:






Onderzoeksubsidies;
Samenwerking met bedrijven;
Beschermen intellectueel eigendom;
Business development;
Trainingen.

Het Valorisation Centre biedt ondersteuning bij het aanvragen en uitvoeren van gesubsidieerde
projecten. Hierbij horen het bijhouden van aanbestedingen, advies bij het schrijven van een
projectvoorstel tot het management van internationale projecten.

4.1.1b TU/e Innovation Lab Eindhoven
Met de slogan ‘Where Innovation Starts' onderstreept de Technische Universiteit Eindhoven zijn
wezenlijke rol in het initiëren van innovatie en het belang van in- en externe samenwerking. De TU/e
3

3TU Kennisvalorisatie (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012. http://www.3tu.nl/nl/kennisvalorisatie/
Over het Valorisation Centre (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012.
https://intranet.tudelft.nl/live/pagina.jsp?id=3aa044c8-0a83-42b7-a792-78d2b8fd1365&lang=nl
4
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draagt met fundamenteel en toegepast onderzoek bij aan oplossingen voor huidige en toekomstige
vraagstukken. Zij stimuleren hiermee de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese economie. De
focus ligt bij gerichte innovatiestimulering, het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis
voor het bedrijfsleven en de maatschappij en het opleiden van ondernemend talent5.
Het voordeel van de relatief kleine campus van de TU/e maakt persoonlijk contact en persoonlijke
aandacht mogelijk. Dit alles zorgt ervoor dat de TU/e al jarenlang nauwe banden heeft met de
hightech industrie. Voortdurend wordt de wetenschappelijke kennis van de universiteit naar de
praktijk van het bedrijfsleven gebracht in samenwerking met andere kennisinstellingen en overheden
in binnen- en buitenland.
In de ontwikkeling van de eigen regio tot kennishub vervult de TU/e hiermee een spilfunctie. In het
TU/e Innovation Lab zijn alle bestaande activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie gebundeld.
Het is een organisatie voor innovatiestimulering, kennis- en technologietransfer,
businessdevelopment en tevens incubator van de Technische Universiteit Eindhoven.
De drie hoofdlijnen van het Innovation Lab zijn:




Het actief ontwikkelen, versterken en verbreden van de samenwerking met grotere
technologiegedreven bedrijven en organisaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau;
Het stimuleren van kennistransfer naar en innovatieprojecten met het regionale midden- en
kleinbedrijf;
Het stimuleren van ondernemerschap en innovatie door het opsporen, ondersteunen en
begeleiden van (potentiële) hightech starters en spin-off bedrijven vanuit de TU/e.

4.1.1c Kennispark Twente
Kennispark Twente is de innovatiecampus waar kennisintensieve ondernemers zich succesvol kunnen
ontwikkelen. Bedrijven hebben er toegang tot talent en expertise, baanbrekend onderzoek en
diverse vormen van financiering en coaching6.

4.1.2 Innovatieplatform
Valorisatie van universitaire kennis is het centrale concept dat beleidsmakers gebruiken om
kennisuitwisseling tussen universiteiten en bedrijven te stimuleren. Het Innovatieplatform heeft
valorisatie tot een kernidee gemaakt. Volgens de beleidsmakers is kennisuitwisseling tussen het
bedrijfsleven en universiteiten in alle fasen van het innovatieproces belangrijk, en de typen
kennisinteracties kunnen tijdens het proces veranderen. Het Innovatieplatform stimuleert het
soepeler omgaan met het uitgeven van leningen en hypotheken.

5

Kennisvalorisatie | Innoveren (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012. http://www.tue.nl/innoveren/kolom3/kennisvalorisatie/
6
Kennispark Twente (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari
2012.http://www.cctwente.nl/nl/onze_deelnemers/54
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4.1.3 Centre for Valorization and Entrepreneurship Groningen
Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen geven een nieuwe
impuls aan het huidige valorisatiebeleid. Door te kiezen voor een procesmatige aanpak en een
bundeling van de dienstverlening, wordt valorisatie van onderzoek een systematisch onderdeel van
het werk van beide kennisinstellingen. Nieuwe financieringsmogelijkheden ondersteunen deze
nieuwe aanpak. Er is vooral aandacht voor het beschermen van vindingen. Dit speelt immers een
belangrijke rol bij het verzilveren van kennis7.
Om kansen op het vermarkten van onderzoek optimaal te benutten, hebben RUG en UMCG
aanvullende dienstverlening en nieuwe financiële kaders geschapen. Onderzoekers kunnen beroep
doen op:




Gerichte financiering: Voor financiering van octrooitrajecten zijn twee nieuwe bronnen in het
leven geroepen: het Octrooifonds RUG en UMCG en het octrooibudget van de Stichting Business
Generator Groningen.
Aanvullende dienstverlening: Onderzoekers die zich melden voor ondersteuning, krijgen een
technology transfer officer van RUG en UMCG toegewezen. Deze officer leidt de ondermer
professioneel door de wereld van kennisvalorisatie. Waar nodig schakelen ze adviseurs in of
wordt samengewerkt met octrooigemachtigden van erkende octrooibureaus.

De Transfer & Liaison Groep (TLG) is een onderdeel van het Centre for Valorization and
Entrepreneurship Groningen en heeft als doel wetenschappers te ondersteunen bij alle vormen van
valorisatie, innovatie en onderzoeksfinanciering.
Binnen het Centre for Valorization and Entrepreneurship Groningen is de Stichting Business
Generator Groningen (SBGG) gespecialiseerd in onder andere:





Het scouten van mogelijke octrooieerbare ideeën;
Het screenen van deze ideeën op mogelijke octrooiering;
Het realiseren van waardevermeerdering van intellectueel eigendom voortkomend uit de
kennisinstellingen;
Het genereren van nieuwe spin-off bedrijven op het gebied van Life Sciences, ook van starters
van buiten RUG en UMCG.

De RUG Houdstermaatschappij B.V. (RHM) is opgericht ter structurering en stimulering van het
ontstaan van nieuwe bedrijvigheid op basis van RUG/UMCG kennis. De Stichting Triade (Triade) en
Hanzepoort B.V. (HP) zijn eveneens opgericht ter structurering en stimulering van het ontstaan van
nieuwe bedrijvigheid op basis van RUG/UMCG kennis.

4.1.4 Science Port Holland
Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit (in het bijzonder Erasmus Medisch Centrum)
hebben de krachten gebundeld met de gemeenten Rotterdam en Delft in hun ambitie om Science

7

De waarde van kennis: Kennisvalorsiatie RUG en UMCG (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012.
http://www.rug.nl/tlg/publicaties/algemeen/publicatie-documenten/Valorisatie_Ned.pdf
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Port Holland te ontwikkelen. Science Port Holland is een international centrum voor hightech
kennisuitwisseling en innovatie8.
Science Port Holland is ontstaan vanwege de zeer geavanceerde technologische innovatieclusters in
de regio. De nadruk ligt bij duurzame technologie en medische technologie.
Wat betreft duurzame technologie richt Science Port Holland zich op innovaties in industriële
biotechnologie, energie, klimaat, watertechnologie en deltatechnologie. Bij de medische technologie
ligt de focus op innovatieve ontwikkelingen in geavanceerde medische apparatuur en instrumenten.
Bijvoorbeeld MRI, interventies en zorg en doelgerichte moleculaire technologie.
Science Port Holland biedt plaats aan gerenommeerde kennisinstellingen, start-ups en internationale
bedrijven die actief zijn in de aandachtsgebieden. Het primaire doel is om een aantrekkelijke en
stimulerende omgeving te bieden waarin technologievernieuwers baanbrekende innovaties naar de
markt kunnen brengen en van hun innovatie een commercieel succes maken.
Ondernemers uit de hightech industrie, bedrijven en kennisinstellingen werken nauw samen in de
verschillende Science Port Holland locaties in de directe omgeving van twee universiteiten. Binnen de
regio Rotterdam-Delft heeft Science Port Holland een duurzame lange termijn relatie met de lokale,
regionale en nationale overheid om de ontwikkeling kennis en investeringen in innovatie te
stimuleren.

4.2 Initiatieven van hogescholen
4.2.1 Innovatielab Hogeschool van Amsterdam
Het Innovatielab helpt bedrijven met het realiseren van goede ideeën. Het ontbreekt het MKB
namelijk vaak aan tijd, kennis of mogelijkheden om ideeën te verwezenlijken. Misschien ontbreken
de research-, prototype- en testfaciliteiten of is er niet genoeg mankracht beschikbaar. Het
Innovatielab zet zich in om deze bedrijven verder te helpen9.
Met de creativiteit en inventiviteit van studenten worden oplossingen bedacht voor actuele
problemen
uit
het
bedrijfsleven.
Studenten
experimenteren,
verzinnen
nieuwe
toepassingsmogelijkheden, maken prototypes en ontwikkelen nieuwe producten. De teams zijn
multidisciplinair, vanuit verschillende studierichtingen werken ze samen aan oplossingen. Het
Innovatielab biedt ondersteunende faciliteiten waar de teams gebruik van kunnen maken.
Innovatieve bedrijven, ondernemers, ontwerpers, studenten, docenten en onderzoekers ontmoeten
elkaar binnen het Innovatielab. Voor studenten biedt deze ontmoetingsplek een eerste stap richting
de beroepspraktijk en richting de innoverende kant van hun toekomst. Dit leidt tot verbetering en
innovatie van de beroepspraktijk, het beroepsonderwijs en extra kansen voor het MKB om te kunnen
inspelen op hun eigen innovatiebehoefte.
8

Science Port Holland (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012.
http://www.scienceportholland.nl/clusters.php
9
Kijkje in de toekomst (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012. http://www.dt.hva.nl/content/dt/info-voorbedrijven/innovatielab/
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4.2.2 Innovatielab Saxion Hogescholen
In het innovatielab te Deventer werken opdrachtgevers uit de bibliotheeksector met studenten en
docenten van Saxion Hogescholen samen aan onderzoeksopdrachten die nieuwe concepten en
dienstverleningsarrangementen opleveren die in de bibliotheek van overmorgen realiteit zullen zijn.
Daarmee biedt het lab de mogelijkheid voor studenten om tijdens hun studie kennis te maken met
innovatie van dienstverlening in een snel veranderend werkveld. Centraal hierbij staat de vraag
welke impact nieuwe ontwikkelingen hebben in de publieke informatiedienstverlening.
De kennis die in de verschillende projecten gegenereerd wordt, wordt actief gedeeld met de
omgeving. Hierdoor profiteert de gehele bibliotheeksector van de resultaten van het Innovatielab.
Regelmatig vinden er brainstorm- en ontwikkelsessies plaats, waarbij nieuwe ontwikkelingen in een
passende ambiance geïnitieerd worden en tot bloei komen10.

4.3 Conclusie literatuuronderzoek
Steeds meer universiteiten en hogescholen zetten in op innovatie en vernieuwing van bestaande
technologie. Onderwijsinstellingen zien in hoe belangrijk kennistransfer is en beginnen met nieuwe
initiatieven of professionaliseren bestaande initiatieven om te profiteren van de heersende trend.
De ondernemende houding in het onderwijs wordt sterk gestimuleerd en het ontwikkelen van
ondernemerschapvaardigheden komt bij steeds meer onderwijsinstellingen voor. Publieke kennis
van universiteiten en hogescholen wordt steeds meer benut en vindt middels genoemde initiatieven
haar weg naar economisch en maatschappelijk nuttige producten en diensten. Dit leidt uiteindelijk
tot een betere economische en maatschappelijke benutting van publiek gefinancierde kennis.
Er zijn landelijk veel samenwerkingsverbanden en consortia van bedrijven, kennis- en
onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Universiteiten zijn op het
gebied van kennisvalorisatie verder dan hogescholen. Universiteiten hebben meer professioneel
opgezette kenniscentra en bieden meer middelen om ondernemers te helpen en zo
ondernemerschap te stimuleren. Bij hogescholen wordt echter hard aan de weg getimmerd en is een
inhaalslag gaande.
Het valorisatieprogramma zorgt ervoor dat universiteiten en hogescholen beter gaan samenwerken
met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De subsidies lijken hun vruchten af te werpen.
Onderwijsinstellingen trekken als vanzelf meer richting het MKB omdat hier de beste aansluiting is.
Starters beginnen immers in het midden- en klein bedrijf en in het flexibele MKB is veel meer ruimte
voor innovatie. Bovendien is er voor het MKB veel voordeel om met kennisinstellingen samen te
werken, omdat zij zelf niet over alle nodige middelen beschikken. Zo ontstaat een sterke
wisselwerking.

10

Over het Innovatielab (z.d.). Geraadpleegd op 15 februari 2012.
http://www.innovatielab.org/index.php/onsteam
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Er is dus een rol voor het onderwijs weggelegd om het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren en te
helpen innoveren. Het MKB zal hier automatisch het meest van profiteren. Publiek gefinancierde
kennis komt door kennisvalorisatie terug in de maatschappij en economie.
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5 Universiteiten en het MKB
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is als volgt: ‘Zijn universiteiten per definitie
liever bezig met grote bedrijven dan met MKB’s?’
De informatie is verzameld door onderzoek te doen bij de volgende vier universiteiten in ZuidNederland: Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Universiteit Maastricht en Open
Universiteit Heerlen. De visie en bezigheden op het gebied van kennisvalorisatie bij de universiteiten
komen grotendeels overeen. Als er een afwijking is bij een bepaalde universiteit is wordt dit apart
genoemd.

5.1 Kennisvalorisatie
De universiteiten zijn zeer bekend met het begrip ‘kennisvalorisatie’. De Universiteit Maastricht
verwijst zelfs naar de definitie van kennisvalorisatie zoals gebruikt in het rapport van de Commissie
Waas uit 2009, zijnde: “Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis
geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te
vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.11”. De
omschrijving van het begrip door de andere universiteiten komt hiermee overeen.
Valorisatie draait om het vergroten van de kans op het benutten van funderende of gefundeerde
kennis door het leggen van slimme verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en de praktijk.
Initiatieven in onderwijs en onderzoek worden gekoppeld aan aspecten van zowel economische als
maatschappelijke valorisatie. Tussen deze twee typen wordt bij de universiteiten een duidelijk
onderscheid gemaakt.
De economische kant van kennisvalorisatie draait vooral om kennis om te zetten in waarde. Middels
spin-offs van bedrijven wordt de kennis van de universiteiten naar een economisch doel
getransformeerd. De universiteit fungeert als broedplaats voor wetenschappelijke vernieuwing in
samenhang met ondernemerschap. In Tilburg is de universiteit kort geleden zelfs gestart met ‘Tilburg
University Ventures’. Dit transfer office richt zich op de bedrijvigheid rondom kennis op de campus.
De instelling helpt om een bedrijf te bouwen rondom de wetenschappelijke kennisvelden12.
De maatschappelijke vorm van kennisvalorisatie draait vooral om het kenbaar maken van kennis
onder een breder publiek. De kennis op de universiteiten wordt door middel van congressen en
symposia naar buiten gebracht.

11
12

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren (2009). Innovatieplatform.
J. Krebbers. Hoofd Kennisklik, Tilburg University. Geïnterviewd op 18 juni 2012.
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5.2 Doelstellingen
Kennisvalorisatie is voor alle universiteiten een prioriteit. Alle onderwijsinstellingen hebben
valorisatie heel hoog in het vaandel. Tilburg University benadrukt dat kennisvalorisatie al een paar
jaar een van de speerpunten is in het strategisch plan van de universiteit13. De universiteit van
Maastricht geeft aan dat kennisvalorisatie al sinds de oprichting 35 jaar geleden een prioriteit is14.
Er zijn dan ook veel faciliteiten voor bedrijven en onderzoekers. Alleen al binnen de University
Maastricht is er een Centrum voor Ondernemerschap, Biomedbooster, UM holding, IPR afspraken en
startup-ondersteuning15.
Met de internationale en interdisciplinaire oriëntatie van de universiteiten ontstaat een natuurlijke
omgeving. University Maastricht zegt hierover het volgende: “Het onderwijssysteem van de UM
(probleemgestuurd onderwijs), het internationale karakter van de UM en de uitstekende contacten in
de regio zorgen ervoor dat de UM een uniek kennisprofiel heeft dat zich bij uitstek leent voor
vermarkting.”
De doelstellingen van de universiteiten verschillen. De Technische Universiteit Eindhoven geeft
duidelijk aan dat de doelstelling is om kennis van de universiteit naar bedrijven te brengen omwille
van additionele geldstroom16. De TU/e ziet kennisvalorisatie dus vooral als middel. Hoewel deze
bezigheid bij de universiteit van Maastricht ook naar voren komt, lijkt het alsof zij kennisvalorisatie
veel meer als doel zien. Zo wil de University Maastricht bijvoorbeeld dat er een valorisatiehoofdstuk
komt in alle UM proefschriften en dat het onderwijs sterker gericht wordt op
ondernemerschaponderwijs17.

5.3 Samenwerkingen
De universiteiten werken samen met andere onderwijsinstellingen en instanties. Opvallend is dat er
vooral samenwerkingen worden gezocht in de omgeving.
Zo geeft de Technische Universiteit Eindhoven aan dat er veel mensen van de universiteit verbonden
zijn met werknemers van grote technologiebedrijven uit de buurt. De bedrijven waar het meest
intensief mee wordt samengewerkt zijn Philips, NXP en ASML18. Voor Philips loopt de samenwerking
over de gehele breedte van de faculteiten19. Bij ASML is er voornamelijk samenwerking via bepaalde
faculteiten20. Het semiconductor bedrijf NXP werkt logischerwijs vooral samen met de faculteit
elektrotechniek, omdat daar het meeste aansluiting en overlap is met de bedrijfsactiviteiten21.

13

J. Krebbers. Hoofd Kennisklik, Tilburg University. Geïnterviewd op 18 juni 2012.
A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
15
A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
16
B. de Jong. TU/e Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven. Geïnterviewd op 4 april 2012.
17
A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
18
P.F. de Bock. TU/e Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven. Geïnterviewd op 14 mei 2012.
19
R. Begeer. Public-Private Partnerships, Philips Research. Geïnterviewd op 22 mei 2012.
20
P.F. de Bock. TU/e Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven. Geïnterviewd op 14 mei 2012.
21
P.F. de Bock. TU/e Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven. Geïnterviewd op 14 mei 2012.
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De University Maastricht werkt voor onderzoek en ondernemerschap met veel bedrijven in de regio
samen. Dit is in het kader van de campusontwikkelingen op Chemelot, waar onder andere
samengewerkt wordt met DSM en met biomedische bedrijven zoals Biopartner, Maastricht
Instruments en Pharmacell22.
Op onderwijs en onderzoeksgebied wordt ook vooral in de omgeving rondgekeken. Zo werkt de
University Maastricht samen met Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Luik, RWTH Aken,
Provincie Limburg, Academisch Ziekenhuis Maastricht en diverse steden als Venlo, Sittard en Geleen.
Ook is er een nauwe samenwerking met de Hogeschool Zuyd23.
De universiteiten nemen ook de maatschappelijke kant van kennisvalorisatie zeer serieus. Zo
organiseert de University Maastricht bijvoorbeeld activiteiten voor basisscholen en worden vanuit de
Open Universiteit Heerlen voorlichtingsdagen gegeven op middelbare scholen24.
Dat samenwerking met universiteiten belangrijk is voor het bedrijfsleven blijkt ook uit de zeven
studiebeurzen die NXP ter beschikking stelt voor Electrical Engineering studenten aan de Technische
Universiteit Eindhoven. De chipmaker reageert hiermee op plannen van het kabinet om de
studiefinanciering voor de masterfase af te schaffen25.
Er is geen specifiek type bedrijf waar de universiteiten zich op richten. De samenwerkingen lijken
vooral afhankelijk van het onderwijs op de universiteit en de ligging. Zo houdt de Technische
Universiteit Eindhoven zich vooral bezig met spin-offs van grote bedrijven, omdat er in de regio
vooral veel van deze ondernemingen zijn. Het MKB komt hier op een goede tweede plaats.
Het MKB is voor University Maastricht veel belangrijker. Daar is zelfs een MKB Portal opgericht, zodat
ondernemers toegang hebben tot de kennis van University Maastricht26. KennisKlik houdt zich voor
Tilburg University op dezelfde manier bezig met het MKB27.
Door de kennis van de universiteiten te ontsluiten, dragen de universiteiten bij aan het regionale
bedrijfsleven. Dit is van belang voor de economische ontwikkeling van de regio. Tevens draagt het bij
aan een positieve beeldvorming over (eigen) ondernemerschap onder studenten.
Vanuit het MKB Portal van University Maastricht worden zelfs opleidingen gegeven in
ondernemerschap en komen studenten al vroegtijdig in contact met het MKB. Het MKB Portal hoopt
door haar activiteiten bij te dragen aan een groeiend aantal hoger opgeleiden dat een eigen bedrijf
wil starten en aan een verbetering van het vestigingsklimaat voor nieuwe ondernemingen in de
regio.

22

A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
24
J. Hooijer. Ruud de Moor Centrum, Open Universiteit Heerlen. Geïnterviewd op 4 april 2012.
25
NXP en TU/e komen met beurzen voor masterstudenten (09-03-2012). Geraadpleegd op 1 mei 2012.
http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/09-03-2012-nxp-geeft-masterbeurzen-aan-tuestudenten/
26
MKB Portal Maastricht University (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2012.
http://www.unimaas.nl/mkbportal/home.html
27
J. Krebbers. Hoofd Kennisklik, Tilburg University. Geïnterviewd op 18 juni 2012.
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5.4 Financiering
Vanwege de wens van de samenleving en de politiek om in Nederland ontwikkelde kennis en
innovaties de drijvende kracht van de economische ontwikkeling te laten zijn, komt de financiering
van kennisvalorisatie bij universiteiten vooral vanuit de overheid. Wie niet aan kennisvalorisatie doet,
ontvangt minder geld. De universiteiten moeten zich dus wel ontwikkelen op dit terrein en doen dit
dan ook gretig. De universiteiten zijn bezig met het (internationaal) vermarkten van kennis omdat dit
financieel interessant is.
Zo breidt KennisKlik uit Tilburg haar activiteiten steeds verder uit. De ministeries van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hebben namelijk
besloten dat KennisKlik het Valorisatieplan West- en Midden-Brabant kan gaan uitvoeren. Een
project voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid waar de rijksoverheid 5 miljoen euro aan
bijdraagt28. De Technische Universiteit Eindhoven ontvangt 18 miljoen euro voor zes jaar via de
valorisatieregeling van de Nederlandse overheid.
Een ander deel van de financiering komt vanuit het bedrijfsleven. Zo voorziet het valorisatiecentrum
KennisKlik van de Tilburg University bijvoorbeeld tegen betaling het MKB, starters en non-profit
organisaties van kennis. In Maastricht wordt de kennisvalorisatie voor een groot deel gefinancierd
door Biomedbooster en netwerkorganisatie MVO. Hiermee komt 7 miljoen euro binnen29.
De universiteiten starten met meer en meer gerichte initiatieven om subsidies aan te kunnen
trekken. Zo ontving de University Maastricht recent 3 miljoen euro om het LISV op te richten, het Lab
voor Interdisciplinaire Samenwerking en Valorisatie. Binnen het Lab zal een klimaat worden
gecreëerd waarin initiatieven in onderwijs en onderzoek vanzelfsprekend worden gekoppeld aan
aspecten van zowel economische als maatschappelijke valorisatie30.

5.5 Succesvolheid
Er is de afgelopen jaren al veel bereikt op het gebied van kennisvalorisatie. De plannen voor de
komende jaren zijn bovendien erg ambitieus. Binnen de universiteiten is de ene faculteit verder dan
de ander. Sommigen hebben al een eigen valorisation office, terwijl de ander nog in kaart aan het
brengen is hoe valorisatie het beste aangepakt kan worden. Al met al wordt er echter steeds meer
aandacht aan besteed omdat het in het verleden zo succesvol is verlopen. De universiteiten zijn
allemaal zeer tevreden over hun manier van aanpak van kennisvalorisatie. Het is bovendien
financieel aantrekkelijk.
Er zijn weinig meetbare resultaten, maar de cijfers van KennisKlik ondersteunen het positieve beeld.
In de afgelopen jaren werden kansrijke startende ondernemers met innovatieve, onderscheidende

28

J. Krebbers. Hoofd Kennisklik, Tilburg University. Geïnterviewd op 18 juni 2012.
P.F. de Bock. TU/e Innovation Lab, Technische Universiteit Eindhoven. Geïnterviewd op 14 mei 2012.
30
A. Rima. Contract Research Centre (CRC), University Maastricht. Geïnterviewd op 5 april 2012.
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ideeën ondersteund. Sinds de start in 2006 heeft KennisKlik bijna 1.000 startende ondernemers
gescout en 280 ondernemers ondersteund. Zij zijn zelf zeer tevreden met dit resultaat31.

5.6 Economische en regionale focus
De universiteiten ontwikkelen zich op het gebied van kennisvalorisatie steeds meer. Het
wetenschappelijk onderwijs is vooral bezig met het vermarkten van kennis omdat dit financieel
interessant is. De universiteit waar men niet aan kennisvalorisatie doet ontvangt immers minder
geld.
Universiteiten richten zich hierdoor niet op een bepaald type bedrijf en zijn dus ook niet per definitie
liever met grote bedrijven dan met het MKB bezig. Opvallend is dat er vooral samenwerkingen
worden gezocht in de omgeving.
Het type bedrijf waar een universiteit mee samenwerkt is dus vooral afhankelijk van de regio. In de
omgeving van de Technische Universiteit Eindhoven bevinden zich veel spin-offs van grote bedrijven
uit de hightech industrie. De universiteit werkt dus als vanzelf veel met dit soort bedrijven samen.
Hetzelfde geldt voor de University Maastricht, waar men vanwege Chemelot voor onderzoek en
ondernemerschap vooral met veel grote bedrijven samenwerkt uit de chemische industrie. De
universiteit waar het meest met het MKB wordt samengewerkt is Tilburg University. Ook hier geldt
dat er vooral veel aansluiting is met het MKB omdat er nu eenmaal veel van dit soort bedrijven in de
regio te vinden zijn.

31

KennisKlik Tilburg University (z.d.). Geraadpleegd op 4 mei 2012.
http://www.tilburguniversity.edu/nl/samenwerken/kennisklik/
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6 Hbo en het MKB
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is als volgt: ‘Is het hbo vooral intern gericht en
hierdoor niet bezig met het MKB?’
De informatie is verzameld door onderzoek te doen bij de volgende vijf hogescholen in ZuidNederland: Avans, Fontys, HAS Den Bosch, Hogeschool Zeeland en de Design Academy. Bij de
Hogeschool Zeeland wordt kennisvalorisatie vooral geregeld via drie kenniscentra. De hogescholen
van Avans, Fontys en de HAS hebben hun kennisvalorisatie ondergebracht bij lectoraten.
Lectoren organiseren in hun lectoraat samen met experts praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek. Dit onderzoek staat in dienst van de beroepsontwikkeling en beroepsinnovatie. Nieuwe
inzichten en oplossingen worden direct ter beschikking gesteld en gebruikt bij de opleidingen, zodat
afgestudeerden steeds beschikken over de laatste kennis.
Bij de Design Academy Eindhoven wordt beroepsontwikkeling en beroepsinnovatie niet via speciale
wegen gestimuleerd. Dit komt echter alleen vanwege de omvang van de school. Deze
onderwijsinstelling is klein genoeg om niet opgesplitst te hoeven worden. Het contact met bedrijven
verloopt via de docenten zelf32.

6.1 Kennisvalorisatie
De verantwoordelijken bij de hogescholen zijn allemaal bekend met het begrip kennisvalorisatie. Zij
verstaan onder kennisvalorisatie het beschikbaar stellen en delen van (wetenschappelijke) kennis
aan anderen en kennis uit onderzoek (theorie) laten landen en gebruiken in de praktijk. Het gaat hier
om de kennis verspreiden naar studenten, docenten en de maatschappij waardoor er meer waarde
mee gecreëerd wordt.
H. Schuman, Lector Interdisciplinair werken aan Fontys Hogescholen komt kennisvalorisatie op
verschillende gebieden in zijn werk tegen: “Kennisvalorisatie is vooral te vinden in de beroepspraktijk
(in mijn geval het speciaal onderwijs), ouders (die bijvoorbeeld steun en argumenten zoeken om hun
kind met een beperking regulier onderwijs te laten volgen) en politici (bijvoorbeeld om meer werk te
maken van het creëren van arbeidsmogelijkheden voor jongeren met een beperking).33”
Hij benadrukt dat kennisvalorisatie verder gaat dan contact tussen studenten, docenten en het
bedrijfsleven. Hij geeft aan dat het bij kennisvalorisatie vooral gaat om de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten om de ontwikkelde kennis in dienst te
stellen van de verdere ontwikkeling van de samenleving.

32
33

T. Blokland. Docente, Design Academy Eindhoven. Geïnterviewd op 5 april 2012.
H. Schuman. Lector Interdisciplinair werken, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 10 april 2012.
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6.2 Doelstellingen
De onderwijsinstellingen geven aan dat kennisvalorisatie een prioriteit is. De doelstellingen per
onderwijsinstelling worden anders geformuleerd, maar komen sterk overeen.
Bij de Fontys geeft men aan dat de focus ligt bij het ondersteunen van professionals door gerichte
aandacht voor de wijze waarop zij omgaan met andere professionals, maar ook met leerlingen en
hun ouders34. Ook is het een doel om het omliggend bedrijfsleven te helpen verbeteren en om klaar
te zijn voor de concurrentie in de toekomst.
De lectoraten van de onderwijsinstellingen denken onderling anders over de doelstellingen. Iedere
lector streeft vooral doelstellingen na die voor zichzelf belangrijk zijn. De focus van het
kenniscentrum voor starters van de Hogeschool Zeeland ligt bijvoorbeeld op het motiveren van
starters en proberen nog meer starters te ondersteunen35.
Dr. Desirée Joosten-ten Brinke, Lector Eigentijds toetsen en beoordelen aan Fontys Hogescholen
heeft ook een specifieke doelstelling die dicht bij haar terrein ligt: “Toetsing is als gevolg van
wetswijziging en accreditatieregels enorm belangrijk geworden in het onderwijs. Behoefte aan een
kwaliteitsslag is groot. Er is veel vraag om dit vanuit de theorie te verbeteren en dit is daarom een
doelstelling voor het lectoraat waar ik verantwoordelijk voor ben.36”
HAS Den Bosch heeft als doelstelling op het gebied van kennisvalorisatie vooral het in kaart brengen
van de kennis die op dit moment beschikbaar is37. Daarnaast wordt geprobeerd deze bestaande
kennis zo optimaal mogelijk in te zetten en het zo goed mogelijk ontwikkelen van de gewenste
kennis. Het werkt namelijk motiverend voor de sector als de toepassing van kennis leidt tot het
creëren van meerwaarde. Tevens is het ook de noodzaak om je als instelling te profileren en
presenteren38.
Alle hogescholen hebben als doelstelling te proberen de toegevoegde waarde van de kennis te
verhogen. De focus ligt vooral op het verbeteren van hun eigen instelling. Vandaar dat
kennisvalorisatie ook steeds belangrijker gevonden wordt door de hbo-instellingen.

6.3 Bezigheden
Het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling heeft de hoogste prioriteit. De belangrijkste
gebieden waar nu aan gewerkt wordt, zijn de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers,
docenten en studenten39. Zo leveren de lectoren bijdrages aan het opleiden van
onderwijsprofessionals binnen de eigen onderwijsinstelling, bijvoorbeeld door het verzorgen van
sessies over praktijkgericht onderzoek. Ook worden resultaten uit promoties en afstudeerwerk
34

H. Schuman. Lector Interdisciplinair werken, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 10 april 2012.
W. Brouwer. Kenniscentrum DuurzaamInnoveren en Ondernemen, Hogeschool Zeeland. Geïnterviewd op 5
april 2012.
36
Dr. D. Joosten-ten Brinke. Lector Eigentijds toetsen en beoordelen, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 5
april 2012.
37
Prof.dr. N.H. Douben. Lector Netwerk- en Ketenkunde, HAS Den Bosch. Geïnterviewd op 18 april 2012.
38
P. Overgaauw. Lector Diergezondheid / Welzijn, HAS Den Bosch. Geïnterviewd op 10 april 2012.
39
H. Kiela. Lector Mechatronics and Robotics, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 5 mei 2012.
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geabstraheerd en voor bredere toepassing geschikt gemaakt. Hetzelfde geldt voor publicaties van
wetenschappelijk onderzoeken en bezoeken van wetenschappelijke congressen.
Prof.dr.ir. Rob Kwikkers, Lector Supply Chain Management aan Fontys Hogescholen noemt de
lectoraten vanwege de manier van werken daarom ook wel een “conversion factory”40.
Op het gebied van kennisvalorisatie worden er maar mondjesmaat dingen gedaan met het
bedrijfsleven als directe aansluiting. Nu dient de docent vaak als doorgeefluik. Er wordt echter
gewerkt om deze situtatie om te buigen. Zo organiseren de hogescholen symposia en stellen zij de
onderzoeksfaciliteiten beschikbaar voor bedrijven41. Dit wordt mede gedaan door
onderzoeksprojecten in samenwerking met MKB’s en grote bedrijven.
De kenniscentra van hogeschool Zeeland geven aan momenteel bezig te zijn met tal van
innovatieprojecten met verschillende partijen uit de beroepspraktijk, maar kunnen daarbij moeilijk
concrete voorbeelden noemen die niet in de eerder genoemde categorie vallen42.
De bezigheden op het gebied van kennisvalorisatie zijn verder vooral afhankelijk van het onderdeel
binnen de onderwijsinstelling. Contacten met het werkveld worden daarbij als zeer belangrijk gezien,
maar de behoefte aan kwaliteitsslag is groot.
Zo werkt het lectoraat Interdisciplinair Werken van de Fontys nauw samen met vier scholen voor
speciaal onderwijs en een revalidatie-instelling. Het doel is om het onderwijs en de voorbereiding op
de toekomst van kinderen en jongeren met (soms ernstige) beperkingen te verbeteren, te
vernieuwen en te stimuleren. Ook internationaal probeert het lectoraat een steentje bij te dragen
aan de emancipatie van kinderen en jongeren met een beperking. Bijvoorbeeld door ter plekke
leraren, ouder- en belangenorganisaties en overheidsinstellingen te ondersteunen bij de
ontwikkeling van een meer op inclusie gericht onderwijspraktijk en -beleid43.

6.4 Samenwerkingen
De hogescholen werken voor het realiseren van de kennisvalorisatie samen met veel andere
onderwijsinstellingen en instanties. Hierbij wordt door de docenten van de Design Academy en de
lectoren van Avans, Fontys en HAS vooral gebruik gemaakt van het eigen netwerk van de docenten44.
Er wordt veel samengewerkt met collega-instituten. Hierbij komt naar voren dat er vooral intensief
contact is met verantwoordelijken voor hetzelfde vakgebied aan andere hogescholen. Geen enkele
hogeschool lijkt een specifieke voorkeur te hebben. Zo worden zowel bij de Fontys, als bij Avans
samenwerkingen genoemd met de HvA, HRO, HAN, NHTV en Windesheim45.
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R. Kwikkers. Lector Supply Chain Management, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 5 april 2012.
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W. Brouwer. Kenniscentrum DuurzaamInnoveren en Ondernemen, Hogeschool Zeeland. Geïnterviewd op 5
april 2012.
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H. Schuman. Lector Interdisciplinair werken, Fontys Hogescholen. Geïnterviewd op 10 april 2012.
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Het contact met onderwijsinstellingen blijft niet beperkt tot andere hbo-instellingen. Er zijn goede
onderlinge contacten met de universiteiten TU/e, UvT en EUR. Maar ook kleine instellingen als
bijvoorbeeld het Citaverde College te Horst en de WUR worden genoemd46.
Er ligt een sterke interne focus. Zo werken de lectoren veel samen met collega’s van andere
lectoraten en het brede terrein van basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.
Qua samenwerking met bedrijven is het beeld eenduidig. De strategie is om kennis uit te wisselen
met innovatieve bedrijven. Hoewel er een focus ligt op het MKB, komt de samenwerking vaak uit bij
grote bedrijven of MKB’ers die onderdeel zijn van een groter geheel. Ook wordt er aangegeven dat er
een sterke samenwerking is met de overheid en onderzoeksbureau’s als TNO en wetsus.

6.5 Financiering
Als de hogescholen gevraagd wordt naar de financiering rondom de aanpak van kennisvalorisatie
komen er wisselende antwoorden. De geldstroom voor de aanpak van kennisvalorisatie komt deels
uit bedrijfsbijdragen, maar ook deels uit subsidies47. De financiering van kennisvalorisatie blijkt een
lastig onderdeel omdat er vaak geen onderzoeksbudget is. Ook worden studenten ingezet voor
betaalde bedrijfsopdrachten en worden de begeleidingsuren van docenten besteed aan
kennisvalorisatie.
Een goed voorbeeld van een bedrijfsbijdrage geeft T. Thiadens, Lectoraat ICT Governance aan Fontys
Hogescholen. Hij houdt zich met zijn lectoraat bezig met ICT, binnen die sector is Simac ICT
Nederland een middelgrote speler. Dit bedrijft neemt voor andere bedrijven de zorg rondom ICTbeheer en projecten uit handen. Simac betaalt gedurende vier jaar ieder jaar 120.000 euro aan het
lectoraat ICT Governance. Hiervan ontvangt de lector zelf overigens 20.000 euro48.

6.6 Succesvolheid
Kennisvalorisatie verloopt bij alle onderwijsinstellingen naar inschatting succesvol. Er worden geen
metingen verricht of onderzoeken naar gedaan. Er is bovendien de ambitie om het allemaal nog veel
beter te gaan doen49.
De hogescholen zijn bezig met een groot netwerk te ontwikkelen. Er is bovendien steeds meer
belangstelling en meer kennisontwikkeling. De hogescholen geven overigens aan met meer geld en
subsidie het nog veel beter kunnen doen.
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C.M. Ravesloot. Lector Innovatie Bouwproces en Duurzaamheid, Hogeschool Zuyd. Geïnterviewd op 5 april
2012.
47
W. Brouwer. Kenniscentrum DuurzaamInnoveren en Ondernemen, Hogeschool Zeeland. Geïnterviewd op 5
april 2012.
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W. Brouwer. Kenniscentrum DuurzaamInnoveren en Ondernemen, Hogeschool Zeeland. Geïnterviewd op 5
april 2012.
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6.7 Interne focus
Bij hogescholen draait kennisvalorisatie om het verspreiden van kennis naar studenten, docenten en
de maatschappij, waardoor er meer waarde gecreëerd wordt. Alle hogescholen hebben als
doelstelling te proberen de toegevoegde waarde van de kennis te verhogen. De focus ligt vooral op
het verbeteren van hun eigen instelling. Vandaar dat kennisvalorisatie ook steeds belangrijker
gevonden wordt door de hbo-instellingen. Zij merken dat de kwaliteit van hun eigen onderwijs
vooruit gaat.
De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk stelt dat hbo-instellingen vooral intern gericht zijn en daarom
het MKB negeren. Dat is deels juist, want er ligt een zeer sterke interne focus. Dat komt voort uit de
doelstelling van het begeleiden van studenten in hun ontwikkeling en onderwijsverbetering.
Hogescholen werken voor het realiseren van kennisvalorisatie daarom ook samen met veel andere
onderwijsinstellingen om zo ervaringen uit te wisselen en een optimale vorm van onderwijs na te
streven.
Het is echter niet zo dat het MKB genegeerd wordt. Er is inderdaad een interne focus, maar
samenwerkingen met het bedrijfsleven worden niet uit de weg gegaan. Deze samenwerkingen
moeten dus wel iets toevoegen aan de onderwijsinstelling zelf en dienen het onderwijs van de hboinstelling te verbeteren.
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7 Verschillen tussen mbo, hbo en wo
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is als volgt: ‘Is er een verschil tussen mbo, hbo
en wo onderwijsinstellingen op het gebied van kennisvalorisatie?’
De informatie is verzameld door middel van een korte vragenlijst met open vragen. De
onderwijsinstellingen en bedrijven zijn gemaild en gebeld. De vragenlijst is terug te vinden in bijlage
D. Ook wordt er gebruik gemaakt van twee enquêtes gehouden onder alumni van de Hogeschool
Zuyd en de Technische Universiteit Eindhoven. Alle alumni zijn nu actief in het bedrijfsleven en
kunnen meer opklaring geven over samenwerking met hun oude kennisinstelling.
Middels de uitkomst van deze enquêtes kan een beter inzicht worden verkregen in de verschillende
manieren waarop kennisvalorisatie wordt toegepast en ontstaat er meer helderheid over het hoe en
waarom vanuit het bedrijfsleven.
Er wordt eveneens gekeken naar het middelbaar beroepsonderwijs bij het ROC. Zo kan worden
onderzocht of er een onderscheid bestaat tussen kennisvalorisatie in verschillende niveaus van
onderwijs.

7.1 Uitwerking bedrijfsstrategie
Om de verschillen tussen de TU/e en Hogeschool Zuyd te onderzoeken wordt er onder andere
gekeken naar wie de ondernemers betrokken hebben bij het uitwerken van een strategie, het nemen
van belangrijke strategische beslissingen en wie ze in de toekomst zullen betrekken bij het nemen
van belangrijke strategische beslissingen.
Als eerste wordt er bekeken wie de ondernemers betrokken hebben bij het uitwerken van de
strategie. De volgende antwoorden zijn mogelijk:
1.
2.
3.
4.
5.

familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s)
zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau
publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland
publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO

Omdat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, zijn er ook meerdere combinaties mogelijk. Daarom
worden eerst de combinaties vergeleken. De resultaten zijn zichtbaar in tabel 1.
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Tabel 1. Antwoorden op de vraag rondom uitwerking bedrijfsstrategie

TU/e
1 familie, vrienden, kennissen,
(oud-) collega's
2 potentiële afnemer(s) en/of
leverancier(s)
3 zakelijke dienstverleners, zoals
accountant, bankier, particulier
adviesbureau
4 publieke dienstverlening, zoals
Syntens, Kamer van Koophandel,
MKB Nederland
5 publieke kennisinstellingen,
zoals universiteiten, hogescholen,
ROC's en TNO
1&2
1&3
1&4
1&5
2&3
2&4
2&5
3&4
3&5
4&5
1&2&3
1&2&4
1&2&5
1&3&4
1&3&5
1&4&5
2&3&4
2&3&5
2&4&5
3&4&5
1&2&3&4
1&2&3&5
1&2&4&5
1&3&4&5
2&3&4&5
1&2&3&4&5
Totaal

Zuyd

142

32%

148

40%

65

15%

37

10%

34

8%

32

9%

4

1%

6

2%

6

1%

5

1%

61
12
7
1
27
1
6
3
3
3
28
5
10
3
1
0
2
4
3
2
6
0
2
2
1
4
448

14%
3%
2%
0%
6%
0%
1%
1%
1%
1%
6%
1%
2%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
100%

44
27
5
4
9
3
1
2
0
0
21
4
2
5
1
4
0
1
1
1
3
2
1
1
1
2
373

12%
7%
1%
1%
2%
1%
0%
1%
0%
0%
6%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
1%
100%

Uit tabel 1 is af te lezen dat vooral de familie, vrienden, kennissen en collega’s betrokken worden. Op
de tweede plaats komen de potentiële afnemers en leveranciers. Ook de combinaties waar zowel 1
als 2 in voor komen, komen vaker voor dan de overige combinaties.
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Wat ook opvallend is, is dat er slechts in een aantal gevallen de publieke kennisinstellingen
geraadpleegd worden. Om een beter beeld te krijgen hoe vaak iedereen betrokken wordt, wordt in
figuur 1 alleen getoond hoe vaak een mogelijkheid in een combinatie voor komt.
50%
45%
40%
35%
30%
25%

TU/e

20%

Zuyd

15%
10%
5%
0%
1

2

3

4

5

Figuur 1. Grafische weergave van de vraag rondom uitwerking bedrijfsstrategie

Hier is te zien dat er weinig verschil is tussen de TU/e en Zuyd. Het enige opvallende is dat
ondernemers met een achtegrond op de Technische Universiteiten iets minder kiezen voor het
betrekken van familie, vrienden, kennissen en (oud-) collega’s dan dat bij ondernemers met een
Zuyd- achtergrond het geval is. Dit verschil is echter weer omgekeerd bij het betrekken van
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s).
Ook wordt er gekeken naar de Chi2- waarde. Deze is in dit geval 15,1. Er zijn hier vier vrijheidsgraden
wat een p-waarde van 0,0045 betekend. Aangezien dit kleiner is dan 0,05 betekend dit dat het
verschil tussen de TU/e en Zuyd significant is. Dit is eveneens zichtbaar in tabel 2.
Tabel 2. Chi-kwadraat test verschil

Chi2 waarde
15,11593

Vrijheidsgraden
4

P-waarde
0,0045

7.2 Gemaakte strategische keuzes
Nu wordt onderzocht wie de ondernemers betrokken hebben bij het maken van belangrijke
strategische beslissingen. De ondernemers kunnen in de enquête kiezen uit de volgende
antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's.
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s).
zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau.
publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland.
publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO .
Ik heb geen van bovenstaande betrokken bij het maken van deze strategische beslissingen.
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Omdat er meerdere antwoorden mogelijk zijn, worden eerst alle mogelijke combinaties bekeken. Er
moet hierbij vermeldt worden dat in de enquête van de TU/e de laatste mogelijkheid niet als optie
gekozen kon worden. Bij de enquête van Zuyd hebben 84 ondernemers (21%) deze mogelijkheid
gekozen. Om een betere vergelijking te maken is deze bij de berekening van de percentages niet
meegenomen. De resultaten zijn zichtbaar in tabel 3.
Tabel 3. Antwoorden op de vraag rondom gemaakte strategische keuzes

TU/e
1 familie, vrienden, kennissen,
(oud-) collega's
2 potentiële afnemer(s) en/of
leverancier(s)
3 zakelijke dienstverleners, zoals
accountant, bankier, particulier
adviesbureau
4 publieke dienstverlening, zoals
Syntens, Kamer van Koophandel,
MKB Nederland
5 publieke kennisinstellingen,
zoals universiteiten, hogescholen,
ROC's en TNO
1&2
1&3
1&4
1&5
2&3
2&4
2&5
3&4
3&5
4&5
1&2&3
1&2&4
1&2&5
1&3&4
1&3&5
1&4&5
2&3&4
2&3&5
2&4&5
3&4&5
1&2&3&4
1&2&3&5
1&2&4&5
1&3&4&5
2&3&4&5
1&2&3&4&5
Totaal

Zuyd

116

25%

72

22%

98

21%

43

13%

51

11%

31

10%

8

2%

5

2%

5

1%

5

2%

61
20
6
4
35
2
11
3
4
2
17
1
5
2
1
2
1
0
1
0
2
0
1
0
1
2
462

13%
4%
1%
1%
8%
0%
2%
1%
1%
0%
4%
0%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

50
19
1
1
13
3
3
0
3
2
17
2
2
19
19
1
3
2
0
1
1
1
0
0
1
4
324

15%
6%
0%
0%
4%
1%
1%
0%
1%
1%
5%
1%
1%
6%
6%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
100%

Verschillen tussen mbo, hbo en wo

27

TU/e Bachelor Eindproject

[KENNISVALORISATIE]

Ook hier zijn de verschillen gering. De familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega’s en de potentiële
afnemer(s) en/of leverancier(s) en de combinatie hiervan hebben bij beide instellingen de voorkeur.
In figuur 2 wordt een grafiek geoond waarin de combinaties van alle keuzes zijn weggelaten en waar
alleen gekeken wordt naar hoe vaak een mogelijkheid in een combinatie voor komt.

40%
35%
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25%
TU/e

20%
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Figuur 2. Grafische weergave van de antwoorden op de vraag rondom gemaakte strategische keuzes

Net zoals in figuur 1 wordt door figuur 2 duidelijk dat het grootste verschil tussen ondernemers met
een hbo en wo achtergrond zichtbaar wordt bij de familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega’s en de
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s). Het verschil is echter kleiner dan bij de uitwerking van de
bedrijfsstrategie.
Ook hier wordt de Chi2- waarde berekend. Deze is hier slechts 2,49 wat een p-waarde van 0,647
geeft. In het geval van de gemaakte strategische keuzes is het verschil tussen de TU/e en Zuyd dus
niet significant. Dit is eveneens zichtbaar in tabel 4.
Tabel 4. Chi-kwadraat test verschillen

Chi2 waarde
2,489349

Vrijheidsgraden
4

P-waarde
0,6465

7.3 Toekomstige strategische keuzes
De laatste vraag die bekeken wordt die betrekking heeft op wie er betrokken wordt is de vraag wie
de ondernemers zouden betrekken als ze in de toekomst belangrijke strategische beslissingen
moeten nemen. De ondernemers die de enquête invullen kunnen uit de volgende antwoorden
kiezen:
1.
2.
3.
4.
5.

familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's.
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s).
zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau.
publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland.
publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO.
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6. Ik zou geen van bovenstaande betrekken bij het maken van strategische beslissingen.
Ook hier geldt dat in de enquête van de TU de laatste optie niet gekozen kon worden. Daarom is bij
het berekenen van de percentages bij Zuyd deze optie buiten beschouwing gelaten. In totaal waren
er echter 40 ondernemers (8%) die dit antwoord gekozen hadden. De resultaten worden getoond in
tabel 5.
Tabel 5. Uitwerking van de antwoorden op de vraag rondom toekomstige strategische keuzes

TU/e
1 familie, vrienden, kennissen,
(oud-) collega's
2 potentiële afnemer(s) en/of
leverancier(s)
3 zakelijke dienstverleners, zoals
accountant, bankier, particulier
adviesbureau
4 publieke dienstverlening, zoals
Syntens, Kamer van Koophandel,
MKB Nederland
5 publieke kennisinstellingen, zoals
universiteiten, hogescholen, ROC's
en TNO
1&2
1&3
1&4
1&5
2&3
2&4
2&5
3&4
3&5
4&5
1&2&3
1&2&4
1&2&5
1&3&4
1&3&5
1&4&5
2&3&4
2&3&5
2&4&5
3&4&5
1&2&3&4
1&2&3&5
1&2&4&5
1&3&4&5
2&3&4&5
1&2&3&4&5
Totaal

Zuyd

60

10%

60

13%

142

23%

98

22%

52

8%

30

7%

7

1%

3

1%

5

1%

7

2%

108
15
3
7
39
3
25
2
9
3
46
9
32
3
0
2
5
6
6
2
6
5
5
0
4
13
624

17%
2%
0%
1%
6%
0%
4%
0%
1%
0%
7%
1%
5%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
2%
100%

83
22
1
4
19
3
0
5
3
2
33
8
13
2
1
1
2
7
5
2
5
11
2
0
9
7
448

19%
5%
0%
1%
4%
1%
0%
1%
1%
0%
7%
2%
3%
0%
0%
0%
0%
2%
1%
0%
1%
2%
0%
0%
2%
2%
100%
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De onderlinge verschillen zijn zeer gering. Opvallend is dat de familie, vrienden, kennissen, (oud-)
collega’s als enige minder betrokken worden. Bij de beslissingen in het verleden lag het percentage
van ondernemers die enkel de familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega’s om advies vroegen nog
rond de 24%. Bij de beslissingen in de toekomst ligt dit percentage slechts rond de 12%. Of de
familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega’s in het algemeen minder worden betrokken is beter
zichtbaar in de figuur 3.
45%
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Zuyd
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Figuur 3. Grafische weergave van de antwoorden op de vraag rondom toekomstige strategische keuzes

Hier is inderdaad een daling in de categorie van familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega’s
waarneembaar. Wat ook belangrijk is, is de stijging die te zien is bij de publieke kennisinstellingen. Bij
de strategische beslissingen die in het verleden genomen werden, werd in ongeveer 5% van de
gevallen ene publieke kennisinstelling geraadpleegd. Bij de toekomstige strategische beslissingen
wordt dit ongeveer 10%.
Bij de toekomstige strategische keuzes is de chi2-waarde zelfs nòg kleiner. Met een p-waarde van
0,87 betekend het ook hier dat het verschil tussen TU/e en Zuyd niet siginifcant is. Dit is eveneens
zichtbaar in tabel 6.
Tabel 6. Chi-kwadraat test verschillen

Chi2 waarde
1,246559

Vrijheidsgraden
4

P-waarde
0,8704

7.4 Samenwerking met het bedrijfsleven
Tot dusver is gekeken naar wie er betrokken wordt bij strategische beslissingen. Middels de enquête
wordt ook duidelijk of ondernemers denken dat een universiteit of hogeschool iets kan betekenen
voor hun bedrijf. Ondernemers kunnen aangeven of een kennisinstelling op een van de volgende
gebieden iets voor hun kan betekenen:
1. Geven van bedrijfskundig advies (ad hoc vragen beantwoorden).
2. Verrichten van haalbaarheidsstudies (door studenten of medewerkers).
3. Meehelpen bij het uitontwikkelen van zelfbedachte producten/ diensten.
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Overdragen van producten en diensten ontwikkeld door de kennisinstelling.
Samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
Overdragen van beschikbare kennis door onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen.
Overdragen van beschikbare kennis door verrichte studies toe te lichten in ons bedrijf.
Opleiden van onze medewerkers (technisch & bedrijfskundig).
Opleiden voor het management (onder andere MBA-opleidingen).
Geen van allen.

In figuur 4 wordt grafisch weergegeven hoe de ondernemers denken dat een universiteit of
hogeschool iets kan betekene voor hun bedrijf.
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Figuur 4. Grafische weergave van de antwoorden op de vraag omtrent samenwerking kennisinstellingen

Uit figuur 4 wordt duidelijk dat de percentages van de universiteit en hogeschool erg dicht bij elkaar
liggen. De grootste verschillen zijn bij antwoord 5 en antwoord 10. Echter is het verschil hier slechts
4%.
Figuur 4 geeft een goed overzicht op welke gebieden een universiteit en hogeschool belangrijk
kunnen zijn voor een onderneming. In veel gevallen kunnen zij van dienst zijn door het verrichten van
haalbaarheidsstudies, meehelpen bij het uitontwikkelen van zelfbedachte producten/diensten, en
samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Daarnaast is te zien dat
universiteiten en hogescholen weinig kunnen betekenen op het gebied van opleiden van de
medewerkers of opleiden voor het management.
Bovendien is het bij 10% van de ondernemers van de TU/e zo dat een universiteit of hogeschool op
een andere manier dan de negen genoemde redenen iets kan betekenen voor de onderneming. Bij
dit antwoord horen ook degenen waarbij een universiteit of hogeschool helemaal niets kan
betekenen voor de onderneming. Bij de ondernemers van Zuyd ligt dit percentage nog iets hoger op
14%.
Zoals uit de grafiek al afgelezen kon worden zijn er bij een aantal antwoorden flinke verschillen. Dit
resulteert in een hoge chi2-waarde. Met negen vrijheidsgraden komt er een p-waarde<0,0001 wat wil
zeggen dat het verschil zeer significant is. Dit is eveneens zichtbaar in tabel 7.
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Tabel 7. Chi-kwadraat test verschillen

Chi2 waarde
43,47858

Vrijheidsgraden
9

P-waarde
<0,0001

7.5 Subsidie
Nu wordt onderzocht hoe het zit met de interesse van ondernemers in subsidie. Eerst wordt bekeken
of de ondernemers geïnteresseerd zijn in subsidie bij proces- en productinnovatie. Daarna wordt
bekeken of diegene die wel geïnteresseerd zijn ook interesse hebben in een gesubsidieerde coach.
Hierbij worden de ondernemers die wellicht in de toekomst interesse hebben in subsidie ook
meegerekend.
De resultaten van de enquête worden getoond in figuur 5.
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Figuur 5. Grafische weergave van de antwoorden op de vraag omtrent interesse in subsidie

De verschillen tussen de TU/e en Hogeschool Zuyd zijn in figuur 5 meer waarneembaar dan bij de
eerder vergeleken grafieken. In figuur 5 is duidelijk te zien dat de ondernemers met TU/e
achtergrond meer geïnteresseerd zijn in subsidie dan de ondernemers die van Hogeschool Zuyd
afkomen. Echter zijn de ondernemers die wellicht in de toekomst interesse hebben in subsidie
grotendeels van Hogeschool Zuyd afkomstig.
Ook hier wordt er door de grote verschillen een hoge chi2-waarde gevonden. In dit geval zijn er
slechts twee vrijheidsgraden, maar de p-waarde is ook hier < 0,0001. Ook bij Subsidie is er dus een
significant verschil tussen TU/e en Zuyd ondernemers. Dit is eveneens zichtbaar in tabel 8.
Tabel 8. Chi-kwadraat test verschillen

Chi2 waarde
40,08501

Vrijheidsgraden
2

P-waarde
<0,0001

Van de ondernemers die aan hebben gegeven geïnteresseerd te zijn in subsidie wordt bekeken of
deze ook geïnteresseerd zijn in een gesubsidieerde coach. De resultaten zijn getoond in figuur 6.
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Figuur 6. Grafische weergave van de antwoorden op de vraag omtrent de behoefte aan een gesubsidieerde coach

Wat als eerste opvalt aan figuur 6 is dat de interesse in een coach groot is. 74% van de ondernemers
van TU/e, die geïnteresseerd is in subsidie, geeft aan ook interesse te hebben in een gesubsidieerde
coach. Dit percentage ligt bij de ondernemers met een achtergrond aan de Hogeschool Zuyd zelfs op
82%.
Bij de coach is er slechts één vrijheidsgraad. De chi2-waarde is ook hier erg hoog en met slechts 1
vrijheidsgraad resulteert dit in een p-waarde van <0,0001. Aangezien deze waarde onder de 0,05 ligt
betekend het dat het verschil tussen Zuyd en TU/e zeer significant is. Dit is eveneens zichtbaar in
tabel 9.
Tabel 9. Chi-kwadraat test verschillen

Chi2 waarde
43,34011

Vrijheidsgraden
1

P-waarde
<0,0001

Een uitgebreidere analyse van de interesse van ondernemers in een subsidiecoach is te vinden in
bijlage G. Analyse: Interesse in subsidiecoach.

7.6 Kennisvalorisatie bij het mbo
Het ROC telt achttien kenniscentra die de schakel vormen tussen het bedrijfsleven en het
beroepsonderwijs. Zo zorgt het ROC voor erkenning en begeleiding van leerbedrijven en
onderhouden ze de competentiegerichte kwalificatiestructuur50.
De kenniscentra zijn ingedeeld per vakgebied, zijnde:







50

Voedsel en leefomgeving (Aequor);
Gezondheidszorg, welzijn en sport (Calibris);
Economisch-administratieve, ICT- en beveiligheidsberoepen (Ecabo);
Bouw en Infra (Fundeon);
Onderwijs, Arbeidsmarkt en Training & Advies in de grafimediabranche (Goc);
Mobiliteitsbranche (Innovam);
Handel (KC Handel);

Kenniscentra ROC (z.d.). Geraadpleegd op 1 mei 2012. http://www.roc.nl/default.php?fr=kenniscentra
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Technisch vakmanschap (Kenteq);
Horeca, bakkerij, reizen, recreatie en facilitaire dienstverlening (Kenwerk);
Uiterlijke verzorging (KOC Nederland);
Textiel en confectie (LIFT group);
Procestechniek, milieutechniek, laboratoriumtechniek en fotonica (PMLF);
Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie (Savantis);
Hout en Meubel (SH&M);
Uniek vakmanschap (SVGB);
Foodsector (SVO);
Carosseriebedrijf (VOC);
Transport en Logistiek (VTL).

De kenniscentra vormen een goede aansluiting tussen leren en werken. Kenniscentra en
leerbedrijven hebben gezamenlijk als doel vakbekwame en gemotiveerde medewerkers op de
arbeidsmarkt te krijgen. Het bedrijfsleven heeft hiervoor onderwijs nodig dat aansluit bij de
arbeidsmarkt. Daarvoor is contact en goed overleg noodzakelijk51.
Het ROC is opgeplitst in verschillende scholen. Zo is bijvoorbeeld de school voor techniek één van de
drieëntwintig scholen binnen ROC Endhoven. Bovendien zitten er binnen de school voor techniek
weer verschillende beroepskwalificaties. Iedere beroepskwalificatie doet op een eigen manier aan
kennisvalorisatie. Het is dus niet eenvoudig om het beleid van het ROC omtrent kennisvalorisatie
samen te vatten, zonder te kort door de bocht te gaan52.
Het ROC zegt: “Opleiden doe je niet alleen. Bij het samenstellen van opleidingsprogramma's, het
bewaken van het onderwijsproces en de verdere invulling van goed onderwijs heb je als school feedback nodig van deskundige uit het bedrijfsleven. Samenwerking is zodoende een must.53”
De samenwerkingen met bedrijven bestaan onder andere uit excursies, plaatsing en begeleiding van
stagiaires, actieve deelname bij praktijkopleidersdagen, ondersteuning bij voorlichting en deelname
aan allerlei overlegstructuren54.
De school voor techniek van het ROC Eindhoven benoemt Kuijpers Helmond, Burgers Ergon
Eindhoven, HVL Eindhoven en Hoppenbrouwers Udenhout als enkele grote spelers binnen het
geheel, maar benadrukt daarbij dat er teveel samenwerkingen zijn om op te noemen. Deze bedrijven
geven aan het belangrijk te vinden dat jeugd met een technische opleiding goed opgeleid wordt. Er
zal op termijn een groot tekort aan goede technische vakmensen ontstaan. Als erkend leerbedrijf
verzorgen de met het ROC samenwerkende bedrijven vooral stages en leggen zij aan (toekomstige)
leerlingen uit wat er onder het vakgebied verstaan kan worden55.

51

B. D. Ouwens. Adviseur, ROC Kenniscentrum Kenwerk. Geïnterviewd op 19 juni 2012.
J. Moeskops. Adviseur BPV, ROC Eindhoven. Geïnterviewd op 3 mei 2012.
53
B. D. Ouwens. Adviseur, ROC Kenniscentrum Kenwerk. Geïnterviewd op 19 juni 2012.
54
J. Moeskops. Adviseur BPV, ROC Eindhoven. Geïnterviewd op 3 mei 2012.
55
K. Balakirsky. Hoofd Onderzoek & Productontwikkeling, ROC Kenniscentrum GOC. Geïnterviewd op 19 juni
2012.
52
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Het vermoeden dat de bedrijven de leerlingen gebruiken als goedkope krachten en als toekomstig
personeel wordt bevestigd door Hoppenbrouwers, Udenhout: “(..) Stagiaires komen na hun stage
vaak terug, dus is het ook een wervingskanaal.56”.

7.7 Verschillen
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat is als volgt: ‘Is er een verschil tussen mbo, hbo
en wo onderwijsinstellingen op het gebied van kennisvalorisatie?’.
Uit hoofdstuk 5 waarbij de samenwerking tussen de universiteit en het MKB bekeken wordt, is al
naar voren gekomen dat er geen echte voorkeur is wat betreft samenwerking met een groot bedrijf
of een MKB. Echter is het veel belangrijker dat het gaat om een bedrijf dat in de buurt ligt en het
financiële plaatje aantrekkelijk is. Bij de universiteiten is de samenwerking met bedrijven dus erg
belangrijk om kennisvalorisatie te kunnen realiseren.
Bij de hbo-instellingen is juist de samenwerking met andere kennisinstellingen belangrijker. Er zijn
wel samenwerkingen met bedrijven, maar alleen als deze iets toe kunnen voegen aan de
kennisinstelling. Ook wordt kennisvalorisatie door zowel de universiteiten als de hogescholen steeds
belangrijker gevonden, maar de redenen voor beide instellingen anders. Zo doen de universiteiten
het vooral om financiële redenen, waar het bij de hogescholen vooral om het verbeteren van het
onderwijs gaat.
Ook bij het mbo zijn er veel samenwerkingen tussen bedrijven en de kennisinstellingen. Dit wordt
gedaan omdat zowel de kennisinstelling als de bedrijven hier veel baat bij hebben. Voor de
kennisinstelling is het van belang een goed onderwijsprogramma op te stellen. Hierbij is feedback
van deskundigen uit het bedrijfsleven zeer belangrijk. Voor de bedrijven is het belangrijk om goed
opgeleid personeel te krijgen. Ook gebruiken ze de samenwerking met de mbo-instellingen als
werving. De invloed van het middelbaar beroepsonderwijs is bij het MKB beter merkbaar dan bij
grote bedrijven.

56

M. van der Linden. Personeelsfunctionaris, Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. Geïnterviewd op 1 juni
2012.
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8 Vanuit het bedrijfsleven
De onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk centraal staan zijn de volgende: ‘Hoe kijkt het MKB aan
tegen de samenwerking met kennisinstellingen?’ en ‘Is er een verschil tussen grote bedrijven en het
MKB als het gaat om samenwerking met kennisinstellingen?’
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het
bedrijfsleven, bekeken vanuit het bedrijfsleven zelf. Dit deel van het onderzoek verdiept zich in de
bedrijven waar verschillende type onderwijsinstellingen mee samenwerken.
De informatie is verzameld door middel van een korte vragenlijst met open vragen. De
onderwijsinstellingen en bedrijven zijn gemaild en gebeld. De vragenlijst voor onderwijsinstellingen is
te vinden in bijlage A. Vragenlijst voor onderwijsinstellingen. De vragenlijst voor bedrijven is te
vinden in bijlage B. Vragenlijst voor bedrijven.
Ook wordt er gebruik gemaakt van twee enquêtes gehouden onder alumni van de Hogeschool Zuyd
en de Technische Universiteit Eindhoven. Alle alumni zijn nu actief in het bedrijfsleven en kunnen
meer opklaring geven over samenwerking met hun oude kennisinstelling. De enquêtes zijn terug te
vinden in bijlage C. Enquête voor alumni Technische Universiteit Eindhoven en bijlage D. Enquête
voor alumni Hogeschool Zuyd

8.1 Samenwerken met de universiteit
Universiteiten werken op verschillende manieren samen met het bedrijfsleven. Uit hoofdstuk 7.4
blijkt dat ondernemers uit het MKB veelal denken dat een hogeschool of universiteit iets voor hun
bedrijf kan betekenen. Het MKB ziet kennisinstellingen vooral als nuttig om mee samen te werken bij
het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verrichten van haalbaarheidsstudies (door
studenten of medewerkers) en het meehelpen bij het uitontwikkelen van zelfbedachte
producten/diensten.

8.1.1 Spin-offs
De meeste intensieve samenwerking tussen een universiteit en een MKB is te vinden bij spin-offs. De
universiteit helpt met het opstellen van een ondernemingsplan en samen met de uitvinder(s) wordt
een dochter onder de holding van de universiteit opgericht. Omdat de universiteiten vooral
geïnteresseerd zijn in een intensieve, langdurige samenwerking op wetenschappelijk niveau, worden
vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Niet alleen over de rol van aandeelhouder
(aandeelhoudersovereenkomst), maar ook als verschaffer van kennis (licentieovereenkomst) en
faciliteiten (samenwerkingsovereenkomst)57.
LEX staat voor de ‘Learning Experience’ en is een hightech spin-off van de Open Universiteit Heerlen.
LEX schakelt elektronische vergadersystemen in ter bevordering van ideeën plus de efficiënte
uitwerking hiervan in actieplannen. In het bedrijf worden kennis, instrumenten en vaardigheden

57

Opzetten van een spin-off (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. http://www.tue.nl/innoveren/technologytransfer-door-de-tue/vormen-van-technology-transfer/opzetten-van-een-spin-off/
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ingezet ter versnelling van groepsdynamiek en bijbehorende consensus. Bijvoorbeeld voor het
doorhakken van knopen op het vlak van visie, strategie, beleid en/of (re)organisatie58.
Er is een langdurige samenwerking tussen LEX en de Open Universiteit Heerlen. Als directeur van The
Learning Experience heeft lector Peter ter Horst de mogelijkheid om leren op inspirerende wijze te
faciliteren. Het gaat daarbij om programma’s voor thema's als ondernemerschap,
beleidsontwikkeling en cultuurverandering. De ervaringen die Peter binnen LEX opdoet met nieuwe
innovatieve management-programma’s en -trainingen brengt hij over aan studenten en docenten.
Op deze manier vloeit er kennis terug naar de universiteit. LEX is zeer sterk afhankelijk van
kennisinstellingen en geeft zelfs aan niet zonder te kunnen59.
Een ander voorbeeld van een spin-off is WVTTK. Dit bedrijf is opgericht door professor Lichtenberg
van de Technische Universiteit Eindhoven. Lichtenberg heeft al 25 jaar een eigen bureau. In die 25
jaar kwam hij veel aspecten tegen die volgens hem beter konden60. Dit heeft hij samengevoegd in zijn
visie: Slimbouwen. Joost van ’t Klooster studeerde bij hem af en raakte geïnspireerd door deze visie
op de bouw. Samen met Jackel Henstra richtte hij WVTTK architecten op.
De methode van WVTTK richt zich op drie punten: lichter en compacter, flexibiliteit en de organisatie
van partijen. De bouwwereld is volgens van ’t Klooster een conservatieve wereld. “Als je iets nieuws
wil stuit je altijd op veel weerstand. Daarom is het goed dat iedereen de methode mag gebruiken. Op
die manier wordt het bij klanten bekend en vertrouwd.61”.
De samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is hecht. WVTTK brengt kennis naar de
universiteit over Slimbouwen en komt via de universiteit in contact met anderen uit de bouwwereld.
De universiteit is een thuisbasis en dient vooral als essentieel netwerkcentrum.
EmulTech is eveneens een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven. CEO Fränk de Jong zegt
dankzij de universiteit innovatieve projecten uit te kunnen voeren die anders niet of veel later
zouden worden uitgevoerd62. Samen met twintig andere MKB-bedrijven ontvangt EmulTech een
subsidie in het kader van het subsidieprogramma Innovatie Prestatie Contracten (IPC)63. De
samenwerkende bedrijven werken de komende jaren aan het borgen van een duurzaam
innovatieproces tussen MKB-organisaties in de Brainportregio.
Triptic werd opgericht door architecten. Ingenieurs Arthur Turksma en Roel Knapen werkten sinds
begin jaren negentig aan multimediale projecten. Beiden zijn zij afgestudeerd aan de Technische
Universiteit Eindhoven, faculteit Bouwkunde, Architectonisch Ontwerpen en Bouw Informatica64. De
achtergrond van oprichters Arthur Turksma en Roel Knapen bepaalt een bijzondere werkwijze in

58

LEX, the Learning Experience - Open Universiteit (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. www.lex.ou.nl
LEX, the Learning Experience - Open Universiteit (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. www.lex.ou.nl
60
WVTTK architecten (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012.
http://www.tue.nl/fileadmin/content/innoveren/The_Innovator_pdf_Nederlands/WVTTK%20architecten.pdf
61
WVTTK architecten (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012.
http://www.tue.nl/fileadmin/content/innoveren/The_Innovator_pdf_Nederlands/WVTTK%20architecten.pdf
62
EmulTech B.V. (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. www.emultech.nl/
63
Innovatie Prestatie Contracten (IPC) (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012.
http://www.agentschapnl.nl/programmas-regelingen/innovatie-prestatie-contracten-ipc
64
triptic's kracht: sterk, slim en praktisch (z.d.) (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. http://www.triptic.nl/triptic
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deze branche. Bij Triptic benaderen ze projecten namelijk niet alleen vanuit de vormgeving of vanuit
de techniek, maar juist vanuit beide disciplines.
Projecten worden altijd in teamverband verzorgd. Adviseurs, vormgevers en programmeurs bekijken
samen een (communicatie) vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. “Dat maakt dat we altijd
een passende oplossing voor onze klanten kunnen realiseren.” Zonder hulp van de Technische
Universiteit Eindhoven had dit nooit gekund.65
De universiteit versterkt de mix van een sterk concept, slimme techniek en een praktische
benadering door gemakkelijk meerdere disciplines samen te brengen. Dit is ook te zien bij de spin-off
Archidimex. Daar worden architectuur en virtual reality met elkaar gecomineerd. Klanten kunnen
hun toekomstig ontwerp nu al beleven met gebruiksvriendelijke interactieve maquettes. Op een
beeldscherm of met een 3D bril op loopt de klant door toekomstige gebouwen en heeft hij de totale
vrijheid om ontwerpen te zien voordat ze realiteit zijn geworden66.

8.1.2 Grote bedrijven
In sommige gevallen heeft een groot bedrijf nu eenmaal meer te bieden dan een MKB. Een goed
voorbeeld hiervan is Philips. Philips geeft aan een intensieve relatie te hebben met de Technische
Universiteit Eindhoven en hier veel waarde aan te hechten. Het hoofddoel is om samen te werken in
verschillende researchprogramma’s67.
Philips biedt niet alleen banen en stageplekken aan voor goed opgeleide studenten met relevante
kennis, er is ook uitwisseling van personeel in de vorm van adviseurs, part time professoren en
promovendi. Deze vorm van kennisvalorisatie is simpelweg niet mogelijk bij het MKB.
Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen NXP Semiconductors en de Technische Universiteit
Eindhoven. NXP stelt studiebeurzen ter beschikking voor TU/e-studenten Electrical Engineering die
na hun bachelor een masteropleiding aan de TU/e willen volgen in voor NXP relevante specialisaties.
Met dit initiatief reageren NXP en de TU/e op het plan om de masterfinanciering af te schaffen68.
Deze stap zou nooit door een MKB gezet kunnen worden.

8.1.3 Financieel interessant
In hoofdstuk 5 kwam naar voren dat universiteiten zich niet op een bepaald type bedrijf richten en
dat er vooral samenwerkingen gezocht worden in de omgeving. Universiteiten zijn bovendien vooral
bezig met het vermarkten van kennis omdat dit financieel interessant is. Vanuit het bedrijfsleven
komt hetzelfde beeld naar voren.
Bedrijven zoeken vooral aansluiting bij een universiteit omdat dit financieel interessant is en omdat
zij via een universiteit eerder of sneller zaken kunnen bereiken. Het lijkt niet aan de orde dat er een
bepaalde band is ontstaan tussen het MKB en de universiteit omdat de ondernemers een
65

triptic's kracht: sterk, slim en praktisch (z.d.) (z.d.). Geraadpleegd op 5 mei 2012. http://www.triptic.nl/triptic
R. Begeer. Public-Private Partnerships, Philips Research. Geïnterviewd op 22 mei 2012.
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R. Begeer. Public-Private Partnerships, Philips Research. Geïnterviewd op 22 mei 2012.
68
NXP en TU/e komen met beurzen voor masterstudenten (09-03-2012). Geraadpleegd op 1 mei 2012.
http://www.tue.nl/universiteit/nieuws-en-pers/nieuws/09-03-2012-nxp-geeft-masterbeurzen-aan-tuestudenten/
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achtergrond hebben bij een universiteit. Het MKB werkt graag samen met een universiteit omdat de
kennis, de technologie en de financiële middelen de concurrentiepositie versterken en een MKB
sneller succesvol maken.
Er lijkt overigens qua bereidwilligheid en belang geen verschil te zijn tussen het MKB en grote
bedrijven als het gaat om samenwerking met de universiteit. Vanzelfsprekend kan een groot bedrijf
op een andere manier iets voor een universiteit betekenen dan een MKB, en andersom. In grote
lijnen bestaat de samenwerking echter uit dezelfde onderdelen.

8.2 Samenwerken met het hbo
Hogescholen werken vooral samen met het bedrijfsleven vanwege het verbeteren van hun eigen
instelling. De focus ligt bij het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Dit is in hoofdstuk 6
uitgebreid aan de orde gekomen.

8.2.1 Bereidwilligheid om samen te werken
Hogeschool Zuyd wil de komende jaren het onderwijsprogramma verder verbeteren en uitbreiden.
Hiertoe is samenwerking met het bedrijfsleven onontbeerlijk. Beschikt u over specifieke
professionele kwaliteiten die hiertoe nuttig zouden kunnen zijn en bent u bereid om die ten dienste
stellen?”.
De antwoorden op deze vraag worden in figuur 7 grafisch weergegeven.

Samenwerking met de hogeschool
500
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400
350
300
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200
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100
50
0

Ondernemers

Nee

Ja, maar geen tijd

Ja

Figuur 7. Grafische weergaven van de antwoorden op de vraag omtrent samenwerking met de hogeschool

De grafiek in figuur 7 geeft een grafisch beeld van het antwoord op de gestelde vraag. Ondernemers
beschikken veelal over specifieke professionele kwaliteiten die nuttig kunnen zijn om het
onderwijsprogramma verder te verbeteren en uitbreiden. Ook is het MKB bereid om die kwaliteiten
ten dienste stellen van de onderwijsinstelling.
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Er is een analyse uitgevoerd om te bekijke of de ondernemers vooral samenwerken met
kennisinstellingen om financiële redenen. Deze analyse is te vinden in bijlage E. Analyse:
Samenwerken om financiële redenen.

8.2.2 Samenwerking
De faculteit Commercieel Management van de hogeschool Zuyd werkt het meest intensief samen
met onderzoeksbureau RMI, innovatiebureau Syntens en maakt veel gebruik van de trainingen van
Just Connecting69. Deze samenwerkingen verlopen goed, ze zijn een spiegel zijn voor de hogeschool
inzake vaardigheden die gevraagd worden in het bedrijfsleven.
Bedrijven vinden het belangrijk om samen te werken met een hogeschool vanuit moralistische zin,
maar ook vanuit een bedrijfseconomische visie. Ze kunnen in een vroeg(er) stadium studenten aan
het werk zien en de talenten spotten. Het binden van potentiële werknemers wordt op deze manier
naar voren geschoven70.
Syntens is dagelijks met MKB-ondernemers aan de slag en is continu bezig met het ontwikkelen van
specifieke kennis en instrumenten. Syntens heeft beschikt over actuele kennis van de behoefte en
ontwikkelingen van het MKB. Syntens is in staat om het innovatief vermogen binnen het MKB zo
hoog mogelijk te krijgen op het gebied van product, organisatie, ICT ,markt- en kennisontwikkeling.
Syntens vindt dat de Hogeschool Zuyd hier optimaal gebruik van moet kunnen maken71.
Het is voor Syntens belangrijk om het MKB te laten aansluiten bij de kennis van de hogeschool.
Hogescholen kunnen daarmee beter inspelen op de wensen in het bedrijfsleven en bedrijven beter
toegang hebben tot de kennis binnen de hogeschool.
Syntens verzorgt gastcolleges, werkveldcommissies, helpt ontwikkelen bij minors (onder andere
toekomstgericht ondernemen en leiderschap), overdragen van instrumentkennis, kritische
inleidingen houden, samen project besprekingen en samen projecten ontwikkelen, overleg met
lectoren over diverse ontwikkelingen binnen het domein Entrepreneurship en Intrapreneurship
binnen het MKB. De samenwerking tussen Syntens en de hogeschool Zuyd verloopt plezierig en
constructief. Vooral omdat de hogeschool open staat voor nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt72.
Richard van der Blom is commercieel directeur van Just Connecting BV. Hij heeft de indruk dat er de
laatste tijd druk staat op de kernactiviteiten en dat dit ten koste gaat van het openstaan voor de
externe ontwikkelingen van het MKB. Dit komt mede door de enigzins negatieve ontwikkelingen
binnen de andere hogescholen73.
“De kennis die wij inbrengen wordt na het loslaten door ons “verwaterd” door de specifiek gerichte
kennis en instrumenten van het MKB ook te gaan toepassen in grote bedrijven en daarnaast het door
ons ingezette specifieke MKB Entrepreneurship minder kunnen vasthouden. Dit is begrijpelijk vanuit
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de grote druk binnen het management van de HS Zuyd doch wel jammer van het kwaliteitsbehoud
van de door ons ingebrachte ontwikkelingen van MKB Entrepreneurship binnen de HS Zuyd.74“
Just Connecting werkt samen met de Hogeschool Zuyd, andere hogescholen en universiteiten, omdat
deze in de ogen van deze MKB de bakermat zijn van innovativiteit en de nieuwe generatie
beroepsbevolking. De samenwerking bestaat uit het verzorgen van lessen, alsmede het meedenken
over vernieuwde concepten en de aansluiting tussen hetgeen kennisbedrijven op zoek zijn en hoe
studenten dit kunnen invullen.

8.3 Samenwerken met het mbo
Het MKB werkt samen met het mbo omdat zij het belangrijk vinden dat jeugd goed opgeleid wordt75.
Er zal op termijn een groot tekort aan goede technische vakmensen ontstaan. Daarnaast komen
stagiaires na hun stage vaak terug.

8.3.1 De rol van het mbo in het MKB
Mirjam van der Linden van Hoppenbrouwers helpt op de open dagen om voorlichting te geven over
elektrotechniek en te vertellen wat je er mee kunt. Daarnaast werken er bij Hoppenbrouwers te
ieder jaar een aantal stagiaires van het ROC. In totaal heeft de organisatie elk jaar ongeveer 60
stagiaires van verschillende scholen en opleidingen. Daarnaast lopen er soms ook nog andere
projecten76.
De samenwerking tussen Hoppenbrouwers en het ROC verloopt goed. Zowel met de BPV-coordinator
als met een aantal docenten die de stagiaires begeleiden is een goed contact. Het contact met het
middelbaar beroepsonderwijs is voor het MKB erg belangrijk. Grote bedrijven hebben andere
manieren om aan personeel te komen en stagiaires hebben een minder grote invloed in de
onderneming.

8.3.2 Kenniscentra
Het mbo en leerbedrijven hebben gezamenlijk als doel vakbekwame en gemotiveerde medewerkers
op de arbeidsmarkt te krijgen. Het bedrijfsleven heeft hiervoor onderwijs nodig dat aansluit bij de
arbeidsmarkt. Vooral voor het MKB is dit erg belangrijk. Daarvoor is contact en goed overleg
noodzakelijk. De kenniscentra van het ROC vervullen deze rol77.
De kenniscentra zijn afgestemd op alle lagen binnen ROC, zijn op de hoogte van de ontwikkelingen in
het onderwijs en ontvangen signalen uit het bedrijfsleven. Interne en externe communicatie komen
hierbij aan de orde.
De kenniscentra zorgen voor de mbo-leerlingen voor voldoende geaccrediteerde bedrijven in relatie
met de arbeidsmarkt, zodat de leerlingen voldoende toekomstperspectief geboden wordt. In overleg
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met de school verzorgen de kenniscentra onder andere kwaliteitsbewaking van de begeleiding in het
leerbedrijf en wordt de behoefte van de leerbedrijven afgestemd op het onderwijs78.
Een voorbeeld van een ROC kenniscentrum is het GOC. GOC werkt samen met een groot aantal
vakscholen en ROC’s die opleidingen aanbieden die zich richten op de creatieve industrie. Eén van
die vakscholen is het St. Lucas/De Eindhovense school. Het GOC werkt samen op het gebied van
ontwikkeling en onderhoud van de kwalificatiestructuur voor het mbo en op het gebied van de
kwaliteitsverbetering van het praktijkleren79.

8.4 Verschillen in samenwerking
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe bedrijven aankijken tegen de samenwerkingen met
kennisinstellingen. Als eerste is gekeken hoe de samenwerking met universiteiten verloopt volgens
de bedrijven. Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de redenen voor universiteiten om samen te werken
vooral van financiële aard zijn. Nu blijkt dat dit ook de voornaamste reden is voor de bedrijven om
met universiteiten samen te werken. Ook wordt duidelijk dat zowel de MKB als de grote bedrijven
graag met universiteiten samenwerken, al zal deze samenwerking op een andere manier verlopen.
In hoofdstuk 6 is onderzocht wat de redenen zijn voor een hogeschool om met een bedrijf samen te
werken. Hier kwam naar voren dat dit vooral gedaan wordt om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren. In dit hoofdstuk is onderzocht wat de redenen voor de bedrijven zijn om met
hogescholen samen te werken. Hierbij is ook gekeken naar de bereidwilligheid van ondernemers om
met een hogeschool samen te werken. Daaruit blijkt dat veel ondernemers bepaalde kwaliteiten
hebben die nuttig kunnen zijn voor hogescholen. Tevens blijkt dat zij ook vaak bereidt zijn om de
hogescholen te helpen. De beweegredenen hiervoor zijn vooral om ervoor te zorgen dat het
toekomstig personeel van de onderneming op deze manier een zo goed mogelijke opleiding krijgt.
Daarnaast kunnen bedrijven bij samenwerkingen de studenten vroegtijdig aan het werk zien en op
deze manier de talenten proberen te werven. Er lijkt geen verschil te zijn tussen het MKB en grote
bedrijven.
Ook bij het mbo is het voor bedrijven belangrijk dat de leerlingen passend onderwijs krijgen dat goed
aansluit op de arbeidsmarkt. Om hiervoor te zorgen is er een goede samenwerking tussen het
bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs. De verschillende kenniscentra spelen hierbij een
belangrijke rol en zorgen voor een goed contact tussen de leerlingen en bedrijven. Door dit goede
contact worden de stagiaires goed begeleid wat ervoor zorgt dat veel stagiaires na afronding van hun
stage vaak terugkeren naar het bedrijf. Dit heeft voor de bedrijven als voordeel dat ze weten dat hun
personeel beschikt over de benodigde kwaliteiten. Het contact met het middelbaar
beroepsonderwijs is voor het MKB belangrijker dan voor grote bedrijven.
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Conclusie en aanbevelingen

Universiteiten ontwikkelen zich op het gebied van kennisvalorisatie steeds meer. Het
wetenschappelijk onderwijs is vooral bezig met het vermarkten van kennis omdat dit financieel
interessant is. De universiteit waar men niet aan kennisvalorisatie doet ontvangt minder geld.
Opvallend is dat er vooral samenwerkingen worden gezocht in de omgeving. Universiteiten richten
zich dus niet op een bepaald type bedrijf en zijn dus ook niet per definitie liever met grote bedrijven
dan met het MKB bezig. Het type bedrijf waar een universiteit mee samenwerkt hangt vooral af van
de regionale ligging van het bedrijf en of de samenwerking op financieel gebied aantrekkelijk is.
Bij hogescholen draait kennisvalorisatie om het verspreiden van kennis naar studenten, docenten en
de maatschappij, waardoor er meer waarde gecreëerd wordt. Alle hogescholen hebben als
doelstelling te proberen de toegevoegde waarde van de kennis te verhogen. De focus ligt vooral op
het verbeteren van hun eigen instelling. Vandaar dat kennisvalorisatie ook steeds belangrijker
gevonden wordt door de hbo-instellingen. Zij merken dat de kwaliteit van hun eigen onderwijs
vooruit gaat. Er is inderdaad een interne focus, maar samenwerkingen met het bedrijfsleven worden
niet uit de weg gegaan. Deze samenwerkingen moeten dus wel iets toevoegen aan de
onderwijsinstelling zelf en dienen het onderwijs van de hbo-instelling te verbeteren. Het maakt de
hogeschool hierbij niet uit of het gaat om een samenwerking met een MKB of met een groot bedrijf.
Er zijn duidelijke verschillen op het gebied van kennisvalorisatie tussen het mbo, hbo en wo. Voor
een universiteit is het vooral belangrijk dat de samenwerking met het bedrijfsleven iets toevoegt op
financieel gebied. Bij de hbo-instellingen is juist de samenwerking met andere kennisinstellingen
belangrijker. Er zijn wel samenwerkingen met bedrijven, maar alleen als deze iets toe kunnen voegen
aan de kwaliteit van het onderwijs op de hogeschool.
Ook bij het mbo zijn er veel samenwerkingen tussen bedrijven en de kennisinstellingen. Dit wordt
gedaan omdat zowel de kennisinstelling als de bedrijven hier veel baat bij hebben. Voor de
kennisinstelling is het van belang een goed onderwijsprogramma op te stellen. Voor de bedrijven is
het belangrijk om goed opgeleid personeel te krijgen. Ook gebruiken ze de samenwerking met de
mbo-instellingen als werving. De invloed van het middelbaar beroepsonderwijs is bij het MKB beter
merkbaar dan bij grote bedrijven.
De reden van bedrijven om samen te werken met universiteiten is vooral van financiële aard. Zowel
het MKB als de grote bedrijven werken graag met universiteiten samen, al zal deze samenwerking op
een andere manier verlopen.
Ondernemers beschikken over kwaliteiten die nuttig kunnen zijn voor hogescholen en zij zijn ook
vaak bereidt zijn om de hogescholen te helpen. De beweegredenen hiervoor zijn vooral om ervoor te
zorgen dat het toekomstig personeel van de onderneming op deze manier een zo goed mogelijke
opleiding krijgt. Daarnaast kunnen bedrijven bij samenwerkingen de studenten vroegtijdig aan het
werk zien en op deze manier de talenten proberen te werven. Er lijkt geen verschil te zijn tussen het
MKB en grote bedrijven op het gebied van samenwerking met hogescholen.
Bij het mbo is het voor bedrijven belangrijk dat de leerlingen passend onderwijs krijgen dat goed
aansluit op de arbeidsmarkt. Dankzij kenniscentra is er goed contact tussen leerlingen en bedrijven.
Door dit goede contact worden de stagiaires goed begeleid wat ervoor zorgt dat veel stagiaires na
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afronding van hun stage vaak terugkeren naar het bedrijf. Dit heeft voor de bedrijven als voordeel
dat ze weten dat hun personeel beschikt over de benodigde kwaliteiten. Het contact met het
middelbaar beroepsonderwijs is voor het MKB belangrijker dan voor grote bedrijven.
Concluderend kan gesteld worden dat er een goede samenwerking is tussen kennisinstellingen en
het bedrijfsleven. Kennisvalorisatie is voor het mbo, hbo en wo een prioriteit en het bedrijfsleven
hecht hier veel waarde aan. Hoewel er op het gebied van kennisvalorisatie verschillen zijn tussen het
MKB en grote bedrijven, vervullen beiden op hun eigen manier een belangrijke rol in het onderwijs.
Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit wetenschappelijke kennis voor economie en
maatschappij. Het hoger onderwijs richt zich vooral op zichzelf en de economische
waardevermeerdering van kennis, terwijl het middelbaar beroepsonderwijs vooral bezig is via het
MKB de kennis terug de maatschappij in te brengen. Er is een goede samenwerking tussen het hoger
onderwijs en het MKB, maar de focus van de kennisinstellingen is niet specifiek gericht op het MKB.
De samenwerking tussen het onderwijs en het MKB is het best zichtbaar in het middelbaar
beroepsonderwijs. Het MKB is voor het mbo van grote waarde en andersom. Voor een
niveauverhoging van het MKB zou het daarom beter zijn als veel van de overheidsmaatregelen
richting het middelbaar beroepsonderwijs gaan en minder naar het hoger onderwijs.
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Bijlage A. Vragenlijst voor onderwijsinstellingen
Er is gekozen voor een lijst van twaalf open vragen om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van
de ondervraagden. Omdat de vragenlijst via een telefoongesprek wordt afgenomen zijn open vragen
de beste keuze.
1.

Wordt er momenteel iets gedaan op het gebied van kennisvalorisatie?

2.

Wie is er bij deze onderwijsinstelling verantwoordelijk voor kennisvalorisatie?

3.

Wat verstaat u onder kennisvalorisatie?

4.

Wat gebeurt er nu op het gebied van kennisvalorisatie?

5.

Hoe lang is de onderwijsinstelling al bezig met kennisvalorisatie?

6.

Wat wordt er in de toekomst gedaan op het gebied van kennisvalorisatie?

7.

Is kennisvaloratie een prioriteit voor deze onderwijsinstelling?

8.

Werkt deze onderwijsinstelling samen met andere onderwijsinstlelingen en/of instanties? Zo ja,
welke?

9.

Is kennisvalorisatie bij deze onderwijsinstelling succesvol en verloopt het naar tevredenheid?

10. Is deze onderwijsinstleling afwijkend van andere onderwijsinstellingen op het gebied van
kennisvalorisatie?
11. Hoe wordt de aanpak van kennisvalorisatie op deze onderwijsinstelling gefinancierd?
12. Waarom doet uw onderwijsinstelling niets op het gebied van kennisvalorisatie?

Het verzamelen van gegevens begon met het zoeken op internet naar de juiste personen. Via de
websites van de onderwijsinstellingen zijn een e-mailadres en telefoonnummer bemachtigd. De
eerste stap was het bellen naar de onderwijsinstelling. Via de algemene telefoonnummers en de
secretaresse/receptioniste werd de juist persoon voor de beantwoording van de vragen gevonden. Er
werd gevraagd naar iemand die meer kon vertellen over kennisvalorisatie binnen de
onderwijsinstelling.
De belronde heeft ertoe geleid dat er een lijst van 30 personen ontsond die iets konden vertellen
over de onderwijsinstelling waar zij werkzaam zijn. Deze 30 personen werden vervolgens opgebeld
om de bovenstaande vragenlijst bij af te nemen.
Bij de eerste belronde gaven 8 mensen aan mee te willen werken aan het onderzoek, 2 mensen
wilden niet meewerken en 20 mensen waren niet bereikbaar. Het reactiepercentage van de eerste
Vragenlijst voor onderwijsinstellingen
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rond bedroeg dus 33% en hiervan heeft 80% de vragen beantwoord. De ondernemers die niet
reageerden bij de eerste belronde werden opnieuw gevraagd door middel van een follow-up.
De tweede belronde gaf een reactiepercentage van 25% en hiervan heeft 100% de vragenlijst
beantwoord. Dit gaf een totaal reactiepercentage van 50% en hierdoor is bij 43% van de totale
personen uiteindelijk de vragenlijst is afgenomen.

Tabel 10. Populatie belrondes vragenlijst voor onderwijsinstellingen

Belronde

Afgenomen

Niet
afgenomen

Geen
reactie

Totaal

Reactie
%

Eerste
Tweede
Eerste+Tweede

8
5
13

2
0
2

20
15
15

30
20
30

33%
25%
50%

Afgenomen
Niet
%
afgenomen
%
80%
20%
100%
0%
43%
57%

Omdat duidelijk werd dat er weinig mensen tijd hebben voor een interview per telefoon en om meer
mensen te kunnen bereieken, is gekozen om een e-mailronde toe te voegen. Na meer informatie en
e-mailadressen verkregen te hebben via internet en de websites van de onderwijsinstellingen zijn 65
mensen gemaild om de bovenstaande vragenlijst bij af te nemen.
Bij de eerste e-mailronde gaven 5 mensen aan mee te willen werken aan het onderzoek, 25 mensen
wilden niet meewerken en 35 mensen reageerden niet. Het reactiepercentage van de eerste rond
bedroeg dus 46% en hiervan heeft 17%% de vragen beantwoord. De mensen die niet reageerden bij
de eerste e-mailronde werden opnieuw gevraagd door middel van een follow-up.
De tweede e-mailronde gaf een reactiepercentage van 57% en hiervan heeft 50% de vragenlijst
beantwoord. Dit gaf een totaal reactiepercentage van 62% en hierdoor is bij 23% van de totale
personen uiteindelijk de vragenlijst is afgenomen.
Tabel 11. Populatie e-mail vragenlijst voor onderwijsinstellingen

Belronde

Afgenomen

Niet
afgenomen

Geen
reactie

Totaal

Reactie
%

Eerste
Tweede
Eerste+Tweede

5
10
15

25
10
35

35
15
15

65
35
65

46%
57%
62%

Afgenomen
Niet
%
afgenomen
%
17%
83%
50%
50%
23%
77%

Door onderzoek naar kennisvalorisatie via de beschreven methode zijn in totaal 28 bruikbare en zeer
uitgebreide meningen gevonden omtrent kennisvalorisatie bij onderwijsinstellingen.

Vragenlijst voor onderwijsinstellingen
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Bijlage B. Vragenlijst voor bedrijven
Er is gekozen voor drie open vragen om een uitgebreid antwoord te ontvangen, waar de bedrijven
zelf de richting van het antwoord kunnen bepalen.
1. Waarom werkt dit bedrijf samen met deze kennisinstelling?
2. Waaruit bestaat de samenwerking?
3. Hoe verloopt deze samenwerking?

Bij de vragenlijst voor onderwijsinstellingen (zie bijlage B. Vragenlijst voor onderwijsinstellingen) is de
onderwijsinstelling gevraagd naar samenwerkingen met het bedrijfsleven. De genoemde bedrijven
zijn vervolgens in eerste instantie gebeld en bij geen reactie gemaild.
Van de 40 genoemde bedrijven wilden er 5 niet meewerken, hebben er 15 meegewerkt en is van 20
bedrijven geen reactie ontvangen. Bij de bedrijven waar geen reactie van is ontvangen is op de
bedrijfswebsite naar de benodigde informatie gezocht.

Vragenlijst voor bedrijven
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Bijlage C. Enquête voor alumni Technische Universiteit
Eindhoven
Het verzamelen van gegevens begon met de persoonlijke LinkedIn-netwerk lijst van prof. L. Verhoef.
In zijn LinkedIn-netwerk waren er 2.130 ondernemers / directeuren / managers van bedrijven. Deze
lijst is van LinkedIn geconverteerd naar een Excel-sheet met voornaam, achternaam, e-mailadres,
bedrijfsnaam en functie.
Om de database zo groot mogelijk te maken werden de ondernemers gevraagd of ze wilden
deelnemen aan de vragenlijst. Dit werd gedaan door het verzenden van een persoonlijke e-mail
begint met: Beste ‘voornaam'. De ondernemers konden reageren op het mail met een ‘ja’ of ‘nee’
(zie Bijlage C.1.).
De eerste mailing heeft een reactiepercentage van 57% en hiervan gaf 79% aan met de enquête mee
te willen doen. De ondernemers die niet reageerden op de eerste mailing werden opnieuw gevraagd
door middel van een follow-up (zie Bijlage C.2.).
De tweede mailing gaf een reactiepercentage van 33% en hiervan gaf 54% aan met de enquête mee
te willen doen . Dit gaf een totaal reactiepercentage van 71%, waarvan 74% van de ondernemers
aangaf met de enquête mee te willen doen.
Tabel 12. Mailing met de vraag of de ondernemers willen meedoen

Mailing

Ja

Nee

Eerste
Tweede
Eerste+Tweede

951
162
1113

256
139
395

Geen
reactie
1207
301
1508

Totaal
2130
923
2130

Reactie
%
57%
33%
71%

Ja %

Nee %

79%
54%
74%

21%
46%
26%

De deelnemerslijst werd verminderd met 48, omdat er een aantal dubbele bedrijven in de lijst
stonden. Hierdoor bleef er een lijst over van 1065 ondernemers die bereid zijn om deel te nemen.
Naar de 1.065 deelnemers die bereid zijn om deel te nemen is een mailing verstuurd met verwijzing
naar de enquête (zie Bijlage C.3.). Na een week is een follow-up mail verstuurd naar de ondernemers
met het verzoek de enquête in te vullen als dit nog niet ieder gebeurd was. Deze mailings resulteerde
in een invulpercentage van 81%.
Tabel 13. Mailing met de link naar de enquête

Mailing

Ingevuld

Niet ingevuld

Totaal gemaild

Invul %

First+Second

859

206

1065

81%

Niet
ingevuld %
19%

Van de totale lijst van 2130 ondernemers is er met de hierboven beschreven procedures een
invulpercentage van 40% verkregen. Dit betekent een database van 859 ondernemers met een
achtergrond op de Technische Universiteit Eindhoven.

Enquête voor alumni Technische Universiteit Eindhoven
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Bijlage C.1. Eerste e-mail
Beste ‘voornaam’,
Via Linkedin zijn we al enige tijd met elkaar verbonden. Ik nodigde je destijds uit om deel uit te
maken van mijn netwerk, gegeven je specifieke achtergrond (TU/e alumnus en ondernemer) en ons
doel meer te doen voor ondernemers waarmee we een historische band hebben. Voor een
evenwichtig aanbod is echter meer inzicht in de huidige behoeftevoorziening van deze groep
gewenst. Ik heb een afstudeerder, Pim Moolenaar, bereid gevonden om dit voor mij te onderzoeken.
Bovendien wil hij de gegevens ook graag gebruiken voor zijn eindscriptie over kennistransfer.
Hiervoor wordt onder meer gebruikt gemaakt van een korte, schriftelijke enquête. Omdat ik vorig
jaar heb beloofd, niet ongevraagd SPAM te sturen, tref je de enquête niet bij voorbaat als bijlage aan.
Met de reply-knoppen " JA" en "NEE" kun je aangeven of je al dan niet bereid bent hieraan mee te
werken. Uiteraard hoop ik het eerste - je ontvangt dan over enkele weken de enquête - maar in het
tweede geval word je niet verder door ons lastig gevallen.
Met vriendelijke groet,
Leo Verhoef
Hoogleraar Ondernemerschap
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences
Maak hier uw keuze voor deelname:
JA
NEE

Bijlage C.2. Tweede e-mail
Beste ‘voornaam’,
Enige weken geleden heeft u aangegeven mee te willen werken aan de enquête van mijn student
over kennistransfer van universiteiten naar bedrijfsleven. We zijn daar zeer blij mee. Een
proefenquête wijst uit, dat het beantwoorden van de vragen niet meer dan 6 minuten in beslag
neemt. Bovendien vereist de invulling geen hoofdbrekens. Uiteraard is de beantwoording geheel
anoniem. We kunnen ons echter voorstellen, dat u zelf ook wilt weten wat het eindresultaat van het
onderzoek is. We zijn daarom bereid de onderzoeksresultaten, maar ook het afstudeerrapport van
Pim Moolenaar, digitaal naar u toe te sturen. In dat geval hebben we echter wel uw e-mailadres
nodig, omdat we niet kunnen zien wie wat heeft ingevuld. We hebben hiervoor aan het eind van de
enquête ruimte opengelaten.
De enquête kunt u HIER openen. Door te klikken op deze link opent een nieuw scherm waarin de
vragenlijst verschijnt. Mocht deze link niet openen dan kunt u onderstaande link kopiëren en plakken
in uw web browser.
We hopen op een snelle beantwoording, zodat we direct aan de slag kunnen gaan met de
verwerking.
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Bijlage C.1. Eerste e-mail
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Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. Leo Verhoef
Hoogleraar Ondernemerschap TU/e
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Bijlage C.3. Derde e-mail
Beste ‘voornaam’,
Enkele weken geleden heb ik u een email gestuurd met het verzoek mee te doen aan onze enquête.
Ik ben blij dat u daarin heeft toegestemd. Vorige week is de enquête uitgegaan, maar helaas hebben
we hem nog niet van iedereen retour ontvangen. Gegeven het feit dat de enquête vertrouwelijk is,
en we dus niet kunnen nagaan wie hem wel of niet heeft ingevuld, sturen we deze reminder aan
iedereen. Mocht u de enquête hebben ingevuld, dan hoeft u verder niets te doen en danken wij u
voor uw medewerking. Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan vragen wij nogmaals
beleefd dat te doen. Zoals eerder gememoreerd neemt de invulling niet veel tijd in beslag. De
enquête kunt u HIER openen. Door te klikken op deze link opent een nieuw scherm waarin de
vragenlijst verschijnt. Mocht deze link niet openen dan kunt u onderstaande link kopiëren en plakken
in uw web browser.
Met vriendelijke groet,
Prof. Dr. Leo Verhoef
Hoogleraar Ondernemerschap TU/e
Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

Bijlage C.4. De enquête
1. Hoe groot is uw bedrijf (aantal werkzame personen)
 1
 minder dan 5
 5-10
 11-50
 51-250
 meer dan 250

Bijlage C.3. Derde e-mail
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2. In welke sector is uw bedrijf werkzaam?
 landbouw visserij, bosbouw
 mijnbouw
 industrie
 energievoorziening
 bouwnijverheid
 groothandel
 detailhandel
 transport en vervoer
 horeca
 architectuur
 gezondheidszorg
 sport en recreatie
 overige zakelijke dienstverlening
 overige persoonlijke dienstverlening
3. Wat is de belangrijkste bezigheid van uw bedrijf?
 productie van goederen en diensten
 installatie, constructie en samenstelling van producten
 handel
 advisering
4. Waarin wil uw bedrijf zich vooral onderscheiden (slechts één mogelijkheid)?
 beste prijs-/kwaliteitverhouding
 vertrouwensrelatie met de klant
 geheel uniek product en/of dienst(en)
 leveren van producten geheel op maat van iedere klant afzonderlijk
5. Hoe bent u eertijds (bij de start of overname) tot deze strategie gekomen?
 strategie was er al toen ik de leiding nam (doorgaan met vraag 7)
 geheel zelf bedacht en uitgewerkt (doorgaan met vraag 7)
 in samenwerking met anderen bedacht en uitgewerkt
6. Wie heeft u betrokken bij het uitwerken van de strategie (meerdere mogelijkheden)?
 familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's
 potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s)
 zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau
 publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland
 publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO
7. Heeft u de afgelopen 2 jaar voor een nieuwe, ingrijpende strategische keuze gestaan?
 neen (doorgaan met vraag 9)
 ja, in verband met expansie van de omzet
 ja, in verband met internationalisering
 ja, om onze positie in de markt te kunnen handhaven
 ja, om onze positie t.o.v. concurrenten te kunnen versterken

Bijlage C.4. De enquête
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8. Hoe heeft u dit vooral aangepakt?
 Efficiencyverhoging (kosten verlagen, kwaliteit verbeteren)
 Effectiviteitverbetering (versterking en uitbreiding van de klantrelatie)
 Innovatie (nieuwe producten en/of diensten)
 Nauwere samenwerking met de klant bij maken van maatwerkproducten
9. Is deze aanpak succesvol geweest?
 1. zeer succesvol
 2. redelijk succesvol
 3. enigszins succesvol
 4. minder succesvol dan gehoopt
 5. geheel mislukt
10. Verwacht u dat binnen 2 tot 3 jaar nieuwe strategische beslissingen nodig zijn?
 Neen (doorgaan met vraag 12)
 Ja, om te kunnen blijven doorgroeien
 Ja, om onze positie in de markt te kunnen behouden
 Ja, om onze positie in de markt te kunnen versterken
11. Hoe verwacht u dat te kunnen realiseren?
 door efficiencyverhoging (kosten verlagen, kwaliteit verbeteren)
 door effectiviteitverbetering (versterking en uitbreiding van de klantrelatie)
 door innovatie (nieuwe producten en/of diensten)
 door nauwere samenwerking met de klant bij maken van maatwerkproducten
12. Kan een universiteit of hogescholen iets betekenen voor uw bedrijf? (Meerdere keuzes mogelijk)
 Geven van bedrijfskundig advies (ad hoc vragen beantwoorden)
 Verrichten van haalbaarheidsstudies (door studenten of medewerkers)
 Meehelpen bij het uitontwikkelen van zelfbedachte producten/ diensten
 Overdragen van producten en diensten ontwikkeld door de kennisinstelling
 Samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
 Overdragen van beschikbare kennis door onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen
 Overdragen van beschikbare kennis door verrichte studies toe te lichten in ons bedrijf
 Opleiden van onze medewerkers (technisch & bedrijfskundig)
 Opleiden voor het management (onder andere MBA-opleidingen)
 Geen van allen
13. De EU wil het MKB direct subsidiëren bij proces- en of productinnovatie. Is dit voor uw bedrijf
interessant?
 neen (einde enquête)
 ja
 wellicht in de (verdere) toekomst
14. In dat kader wordt ook gedacht aan het beschikbaar stellen van een (gesubsidieerde) coach. Is dit
voor uw bedrijf interessant?
 neen (ik doe alles alleen)
 ja, zeker wanneer de kwaliteit van de coach gegarandeerd is
 ja, maar hangt af van de voorwaarden die worden gesteld

Bijlage C.4. De enquête
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Bijlage D. Enquête voor alumni Hogeschool Zuyd
Het verzamelen van gegevens begon met de persoonlijke LinkedIn-netwerk lijst van prof. L. Verhoef
en Dr. J.A. Keizer. In hun LinkedIn-netwerk waren er 2.318 ondernemers / directeuren / managers
van bedrijven. Deze lijst is van LinkedIn geconverteerd naar een Excel-sheet met voornaam,
achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en functie.
Om de database zo groot mogelijk te maken werden de ondernemers gevraagd of ze wilden
deelnemen aan de vragenlijst. Dit werd gedaan door het verzenden van een persoonlijke e-mail
begint met: Beste ‘voornaam'. De ondernemers konden reageren op het mail met een ‘ja’ of ‘nee’
(zie Bijlage D.1.).
De eerste mailing heeft een reactiepercentage van 46% en hiervan gaf 80% aan met de enquête mee
te willen doen. De ondernemers die niet reageerden op de eerste mailing werden opnieuw gevraagd
door middel van een follow-up (zie Bijlage D.2.).
De tweede mailing gaf een reactiepercentage van 25% en hiervan gaf 66% aan met de enquête mee
te willen doen. Dit gaf een totaal reactiepercentage van 59%, waarvan 77% van de ondernemers
aangaf met de enquête mee te willen doen.
Tabel 14. Mailing met de vraag of ondernemers mee willen doen

Mailing

Yes

No

No Respnse

Total

First
Second
First+Second

845
206
1051

212
104
316

1057
310
1367

2318
1261
2318

Response
%
46%
25%
59%

Yes %

No %

80%
66%
77%

20%
34%
23%

Er bleef een lijst over van 1051 ondernemers die bereid zijn om deel te nemen. Naar de 1.051
deelnemers die bereid zijn om deel te nemen is een mailing verstuurd met verwijzing naar de
enquête (zie Bijlage D.3.). Na een week is een follow-up mail verstuurd naar de ondernemers met
het verzoek de enquête in te vullen als dit nog niet ieder gebeurd was. Deze mailings resulteerde in
een invulpercentage van 69%.
Tabel 15. Mailing met de link naar de enquete

Mailing

Fill in

Did not fill in

Total mailing

Fill in %

First+Second

723

328

1051

69%

Did not fill
in %
31%

Van de totale lijst van 2.318 ondernemers is er met de hierboven beschreven procedures een
invulpercentage van 31% verkregen. Dit betekent een database van 723 ondernemers met een
achtergrond op de Hogeschool Zuyd.

Enquête voor alumni Hogeschool Zuyd
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BIjlage D.1. Eerste e-mail
Beste «voornaam»,
Sinds kort bent u via Linkedin verbonden met het lectoraat Ondernemerschap aan hogeschool Zuyd.
Jimme Keizer en ik nodigden u uit om deel uit te maken van dit netwerk, gegeven uw specifieke
achtergrond (ondernemer en oud-Zuyd student) en ons doel meer te doen voor ondernemers. Voor
een evenwichtig aanbod is echter meer inzicht in de huidige behoeftevoorziening van de doelgroep
vereist. Ik heb een van mijn afstudeerders, Pim Moolenaar, bereid gevonden om dit voor mij te
onderzoeken. Hij wil de gegevens ook gebruiken voor zijn eindscriptie over kennisbehoefte en
kennistransfer. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van een korte, schriftelijke enquête.
Omdat we niet ongevraagd SPAM willen sturen, treft u de enquête niet bij voorbaat als bijlage aan.
Met onderstaande reply-knoppen " JA" en "NEE" kunt u aangeven of u al dan niet bereid bent
hieraan mee te werken. Uiteraard hopen we het eerste - u ontvangt dan over enkele dagen de
enquête - maar in het tweede geval wordt u niet verder door ons lastig gevallen.
Met vriendelijke groet,
Dr. Jimme Keizer
Lector Innovatief Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Prof. Dr. Leo Verhoef
Co-lector Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Em. hoogleraar Ondernemerschap Technische Universiteit Eindhoven

BIjlage D.2. Tweede e-mail
Beste «voornaam»,
Recentelijk heeft u aangegeven mee te willen werken aan onze enquête over kennisbehoefte en
kennistransfer. We zijn daar zeer blij mee. Een proefenquête wijst uit, dat het beantwoorden van de
vragen niet meer dan 10 minuten in beslag neemt. Bovendien vereist de invulling geen
hoofdbrekens. Uiteraard is de beantwoording geheel anoniem. We kunnen ons echter voorstellen,
dat u zelf ook wilt weten wat het eindresultaat van het onderzoek is. We zijn daarom bereid de
onderzoeksresultaten, maar ook het afstudeerrapport van Pim Moolenaar, digitaal naar u toe te
sturen. In dat geval hebben we echter wel uw e-mailadres nodig, omdat we niet kunnen zien wie wat
heeft ingevuld. We hebben hiervoor aan het eind van de enquête ruimte opengelaten.
De enquête kunt u HIER openen. Door te klikken op deze link opent een nieuw scherm waarin de
vragenlijst verschijnt. Mocht deze link niet openen dan kunt u onderstaande link kopiëren en plakken
in uw web browser.
We hopen op een snelle beantwoording, zodat we direct aan de slag kunnen gaan met de
verwerking. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
BIjlage D.1. Eerste e-mail
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Dr. Jimme Keizer
Lector Innovatief Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Prof. Dr. Leo Verhoef
Co-lector Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Em. hoogleraar Ondernemerschap Technische Universiteit Eindhoven

BIjlage D.3 Derde e-mail
Beste «voornaam»,
Indien u de enquête al heeft ingevuld kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen, en willen wij
u hartelijk danken voor uw medewerking.
Recentelijk heeft u aangegeven mee te willen werken aan onze enquête over kennisbehoefte en
kennistransfer. We zijn daar zeer blij mee. Een proefenquête wijst uit, dat het beantwoorden van de
vragen niet meer dan 10 minuten in beslag neemt. Bovendien vereist de invulling geen
hoofdbrekens. Uiteraard is de beantwoording geheel anoniem. We kunnen ons echter voorstellen,
dat u zelf ook wilt weten wat het eindresultaat van het onderzoek is. We zijn daarom bereid de
onderzoeksresultaten, maar ook het afstudeerrapport van Pim Moolenaar, digitaal naar u toe te
sturen. In dat geval hebben we echter wel uw e-mailadres nodig, omdat we niet kunnen zien wie wat
heeft ingevuld. We hebben hiervoor aan het eind van de enquête ruimte opengelaten.
De enquête kunt u HIER openen. Door te klikken op deze link opent een nieuw scherm waarin de
vragenlijst verschijnt. Mocht deze link niet openen dan kunt u onderstaande link kopiëren en plakken
in uw web browser.
We hopen op een snelle beantwoording, zodat we direct aan de slag kunnen gaan met de
verwerking. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Dr. Jimme Keizer
Lector Innovatief Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Prof. Dr. Leo Verhoef
Co-lector Ondernemerschap Hogeschool Zuyd
Em. hoogleraar Ondernemerschap Technische Universiteit Eindhoven
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Bijlage D.4. De enquête
1. Wat is uw leeftijd?
2. Hoelang bent u ondernemer in dit bedrijf?
1. Korter dan 1 jaar
2. 1-3 jaar
3. 4-5 jaar
4. Langer dan 5 jaar
3. Hoeveel van uw totale jaarinkomen haalt u uit uw eigen bedrijf?
1. Minder dan 20%
2. 21-40%
3. 41-60%
4. 61-80%
5. 81-100% (Doorgaan met vraag 5)
4. Voor zover u niet voltijds ondernemer bent. Wat zijn uw toekomst plannen?
1. mijn streven is om uiteindelijk uitsluitend ondernemer te zijn
2. ik wil de situatie ongeveer zo laten als die nu is, dus parttime ondernemer/ parttime
werknemer
3. ik stop als ondernemer als ik een goede baan aangeboden krijg
4. weet nog niet
5. Hoe groot is uw bedrijf (aantal werkzame personen)
1. 1
2. minder dan 5
3. 5-10
4. 11-50
5. 51-250
6. meer dan 250

6. Hoe groot is het aandeel van de arbeidskosten in de totale kosten?
1.
2.
3.
4.
5.

Minder dan 26%
Tussen 26% en 50%
Tussen 51% en 75%
Tussen 75% en 90%
Meer dan 90%
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7. In welke sector is uw bedrijf werkzaam?
1. landbouw visserij, bosbouw
2. mijnbouw
3. industrie
4. energievoorziening
5. bouwnijverheid
6. groothandel
7. detailhandel
8. transport en vervoer
9. horeca
10. architectuur
11. gezondheidszorg
12. sport en recreatie
13. overige zakelijke dienstverlening
14. overige persoonlijke dienstverlening
15. Geen van bovenstaande sectoren
8. Wat is de belangrijkste bezigheid van uw bedrijf?
1. productie van goederen en diensten
2. installatie, constructie en samenstelling van producten
3. handel
4. advisering
5. Geen van bovenstaande
9. Waarin wil uw bedrijf zich vooral onderscheiden?
1. beste prijs-/kwaliteitverhouding
2. vertrouwensrelatie met de klant
3. geheel uniek product en/of dienst(en)
4. leveren van producten geheel op maat van iedere klant afzonderlijk
5. Geen van bovenstaande
10. Hoe bent u destijds (bij de start of overname) tot deze strategie gekomen?
1. strategie was er al toen ik de leiding nam (doorgaan met vraag 12)
2. geheel zelf bedacht en uitgewerkt (doorgaan met vraag 12)
3. in samenwerking met anderen bedacht en uitgewerkt
11. Wie heeft u betrokken bij het uitwerken van de strategie (meerdere mogelijkheden)?
1. familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's
2. potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s)
3. zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau
4. publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland
5. publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO
12. Heeft u de afgelopen 2 jaar voor een nieuwe, ingrijpende strategische keuze gestaan?
1. neen (doorgaan met vraag 19)
2. ja, in verband met expansie van de omzet
3. ja, in verband met internationalisering
4. ja, om onze positie in de markt te kunnen handhaven
5. ja, om onze positie t.o.v. concurrenten te kunnen versterken
6. ja, maar niet om een van bovengenoemde redenen
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13. In vraag 13 t/m 16 kunt u aangeven hoe u dit vooral heeft aangepakt.
Heeft u dit aangepakt door efficiencyverhoging (kosten verlagen, kwaliteit verbeteren)? (1= ja volledig,
5= nee helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
14. Heeft u dit aangepakt door effectiviteitverbetering (versterking en uitbreiding van de klantrelatie)?
(1= ja volledig, 5= nee helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
15. Heeft u dit aangepakt door te innoveren (nieuwe producten en/of diensten)? (1= ja volledig, 5= nee
helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
16. Heeft u dit aangepakt door nauwer samen te werken met de klant bij het maken van
maatwerkproducten? (1= ja volledig, 5= nee helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
17. Wie heeft u betrokken bij het maken van deze strategische beslissingen (meerdere
mogelijkheden)?
7. familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's
8. potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s)
9. zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau
10. publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland
11. publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO
12. Ik heb geen van bovenstaande betrokken bij het maken van deze strategische beslissingen

18. Is deze aanpak succesvol geweest?
 1. zeer succesvol
 2. redelijk succesvol
 3. enigszins succesvol
 4. minder succesvol dan gehoopt
 5. geheel mislukt
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19. Verwacht u dat binnen 2 tot 3 jaar nieuwe strategische beslissingen nodig zijn?
1. Neen (doorgaan met vraag 25)
2. Ja, om te kunnen blijven doorgroeien
3. Ja, om onze positie in de markt te kunnen behouden
4. Ja, om onze positie in de markt te kunnen versterken
5. ja, maar niet om een van bovengenoemde redenen
20. In vraag 20 t/m 23 kunt u aangeven hoe u verwacht dat te kunnen realiseren?
Door efficiencyverhoging (kosten verlagen, kwaliteit verbeteren)? (1= ja volledig, 5= nee helemaal
niet)
 1
 2
 3
 4
 5
21. Door effectiviteitverbetering (versterking en uitbreiding van de klantrelatie)? (1= ja volledig, 5= nee
helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
22. Door te innoveren (nieuwe producten en/of diensten)? (1= ja volledig, 5= nee helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
23. Door nauwer samen te werken met de klant bij het maken van maatwerkproducten? (1= ja
volledig, 5= nee helemaal niet)
 1
 2
 3
 4
 5
24. Wie zou u betrekken bij het maken van deze strategische beslissingen (meerdere mogelijkheden)?
1. familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's
2. potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s)
3. zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau
4. publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland
5. publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO
6. Ik zou geen van bovenstaande betrekken bij het maken van strategische beslissingen
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25. Kan een universiteit of hogescholen iets betekenen voor uw bedrijf? (Meerdere keuzes mogelijk)
1. Geven van bedrijfskundig advies (ad hoc vragen beantwoorden)
2. Verrichten van haalbaarheidsstudies (door studenten of medewerkers)
3. Meehelpen bij het uitontwikkelen van zelfbedachte producten/ diensten
4. Overdragen van producten en diensten ontwikkeld door de kennisinstelling
5. Samenwerken bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
6. Overdragen van beschikbare kennis door onderzoeksrapporten beschikbaar te stellen
7. Overdragen van beschikbare kennis door verrichte studies toe te lichten in ons bedrijf
8. Opleiden van onze medewerkers (technisch & bedrijfskundig)
9. Opleiden voor het management (onder andere MBA-opleidingen)
10. Geen van allen
26. De EU wil het MKB direct subsidiëren bij proces- en of productinnovatie. Is dit voor uw bedrijf
interessant?
1. neen
2. ja
3. wellicht in de (verdere) toekomst
27. In dat kader wordt ook gedacht aan het beschikbaar stellen van een (gesubsidieerde) coach. Is dit
voor uw bedrijf interessant?
1. nee, ik doe alles alleen
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Bijlage E. Analyse: Samenwerken om financiële redenen
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven willen vooral samenwerken met onderwijsinstellingen om
financiële redenen’.
Bij vraag 26 van de enquête wordt de volgende vraag gesteld: “De EU wil het MKB direct subsidiëren
bij proces- en of productinnovatie. Is dit voor uw bedrijf interessant?” De antwoorden op deze vraag
worden in figuur 8 grafisch weergegeven.

Interesse in subsidie
300
250
200
150
Ondernemers

100
50
0
Nee

Ja

Wellicht in de
toekomst

Figuur 8. Interesse in subsidie

Bij vraag 28 wordt de volgende vraag gesteld: “Hogeschool Zuyd wil de komende jaren het
onderwijsprogramma verder verbeteren en uitbreiden. Hiertoe is samenwerking met het
bedrijfsleven onontbeerlijk. Beschikt u over specifieke professionele kwaliteiten die hiertoe nuttig
zouden kunnen zijn en bent u bereid om die ten dienste stellen?” De antwoorden op deze vraag
worden in figuur 9 grafisch weergegeven.

Samenwerking met de hogeschool
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Ondernemers

Nee

Ja, maar geen tijd

Ja

Figuur 9. Samenwerking met de hogeschool
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Omdat de vraag enerzijds kijkt of een bedrijf specifieke professionele kwaliteiten in huis heeft die
nuttig zouden kunnen zijn voor het onderwijsprogramma en anderzijds naar de bereidwilligheid tot
samenwerking, wordt in figuur 10 nog een splitsing gemaakt in de antwoorden om een beter beeld
te krijgen van alleen de bereidwilligheid.

Bereidwilligheid om samen te werken
23%

Ja, maar geen tijd
Ja

77%

Figuur 10. Bereidwilligheid om samen te werken

Subsidie overzicht

14

119

Wil niet samenwerken en
wil ook geen subsidie

52

28

Wil niet samenwerken,
maar wil wel subsidie
Wil wel samenwerken,
maar wil geen subsidie
Wil wel samenwerken en
wil ook subsidie

Figuur 11. Subsidie overzicht

Figuur 10 en figuur 11 geven een duidelijk beeld. De responsie op de vraag naar interesse in subsidie
is ongeveer voor alle antwoorden gelijk. Dit betekent dat er ongeveer evenveel interesse in subsidie
nu, wellicht in de toekomst en helemaal niet. Tegelijkertijd is de bereidwilligheid om samen te
werken groot.
Een test naar de algemene correlatie tussen antwoorden op vraag 26 en antwoorden op vraag 28 is
te vinden in tabel 16.
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Tabel 16. Correlatie tussen vraag 26 en vraag 28
Correlations

28 Cooperate with HS Zuyd

28 Cooperate

26 MKB direct

with HS Zuyd

support?

Pearson Correlation

1

,205

Sig. (2-tailed)

,000

N
26 MKB direct support?

**

Pearson Correlation

723

723

**

1

,205

Sig. (2-tailed)

,000

N

723

723

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Er is significante correlatie tussen de twee vragen. Een test naar correlatie tusen de antwoorden op
vraag 26 en de specifieke antwoorden op vraag 28 omtrent bereidwilligheid tot samenwerking geeft
wellicht meer duidelijkheid. Deze is te vinden in tabel 17.

Tabel 17. Correlatie tussen specifieke antwoorden vraa 26 en vraag 28
Correlations
26 MKB direct
28.2 yes but no
28.2 yes but no

Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed)

26 MKB direct support?

28.3 Yes

support?

28.3 Yes

,008

-,594

**

,820

,000
723

N

723

723

Pearson Correlation

,008

1

Sig. (2-tailed)

,820

N

723

723

723

**

**

1

Pearson Correlation

-,594

,167

**

,000

,167

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

723

723

723

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Er is sprake van een significante correlatie tussen het antwoord op vraag 26 en bedrijven met
specifieke professionele kwaliteiten in huis om samen te werken met Hogeschool Zuyd en het
onderwijsprogramma verder verbeteren en uit tebreiden, maar niet bereidwillig zijn samen te
werken. Er is geen significante correlatie tusse bedrijven die wel bereidwillig zijn tot samenwerking
en vraag 26.
Als de samenwerkingsscore meegenomen wordt geeft dit het beeld dat te zien is in figuur 12.
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Samenwerkingsscore
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%

Geen interesse in subsidie

15,0%

Interesse in subsidie

10,0%
5,0%
0,0%
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
Figuur 12. Samenwerkingsscore

Het lijkt dus zo te zijn dat bedrijven die geen interesse hebben in subsidie, in het algemeen ook een
lagere samenwerkingsscore behalen.
De respondenten worden nu in twee groepen opgedeeld, zijnde:




Bedrijf met specifieke professionele kwaliteiten om samen te werken met Hogeschool Zuyd en
het onderwijsprogramma verder verbeteren en uit tebreiden en ook bereidwillig samen te
werken.
Bedrijf met specifieke professionele kwaliteiten om samen te werken met Hogeschool Zuyd en
het onderwijsprogramma verder verbeteren en uit tebreiden en niet bereidwillig samen te
werken.

Op deze manier kan er middels een T-Test getest worden naar de samenwerkingsscore. Er is een
significant verschil in de samenwerkingsscore tussen bedrijven met interesse in subsidie en bedrijven
met geen interesse in subsidie.
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven willen vooral samenwerken met onderwijsinstellingen om
financiële redenen’. Omdat de dataset te weinig mogelijkheden geeft om hier een duidelijk antwoord
te geven, is het niet mogelijk om dit met zekerheid te stellen. Het is echter wel duidelijk geworden
dat bedrijven die samenwerken met onderwijsinstellingen, ook meer interesse hebben in subsidie.
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Bijlage F. Respondenten enquête Hogeschool Zuyd
Middels de eerste set vragen van de enquête voor de Hogeschool Zuyd (zie bijlage D. Enquête voor
alumni Hogeschool Zuyd) kan weergegeven worden wat voor type ondernemers de enquête heben
ingevuld.

Leeftijd
<25
26-35
36-45
46-55
55+
Figuur 13. Leeftijd

Ervaring in deze
onderneming
<1 jr
1-3 jr
4-5 jr
>5 jr

Figuur 14. Ervaring in deze onderneming

%Jaarinkomen
<20%
21-40%
41-60%
61-80%
81-100%
Figuur 15. Percentage jaarinkomen uit het bedrijf
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Grootte
1
<5
5-10
11-50
51-250
250+
Figuur 16. Aantal werknemers

%Arbeidkosten
<26%
26-50%
51-75%
75-90%
>90%
Figuur 17. Percentage arbeidskosten van de omzet

Sector

landbouw visserij, bosbouw
industrie
bouwnijverheid
detailhandel
horeca
gezondheidszorg
overige zakelijke dienstverlening
Geen van bovenstaande sectoren

mijnbouw
energievoorziening
groothandel
transport en vervoer
architectuur
sport en recreatie
overige persoonlijke dienstverlening

Figuur 18. Sector waar het bedrijf in werkzaam is
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Bezigheid

productie van goederen en
diensten
installatie, constructie en
samenstelling van producten
handel
advisering
Geen van bovenstaande

Figuur 19. Bezigheid van het bedrijf

Onderscheiding
beste prijs/kwaliteitverhouding

vertrouwensrelatie met de
klant
geheel uniek product en/of
dienst(en)
leveren van producten geheel
op maat van iedere klant
afzonderlijk
Geen van bovenstaande

Figuur 20. Onderscheidend vermogen van het bedrijf

In figuur 21 zijn voor alle acht de eigenschappen de grafieken weergegeven ingedeeld in de
categorieën waarin een bedrijf zich in wil onderscheiden.

Leeftijd
12%
10%
Operational excellence

8%

Customer intimacy
6%

Product leadership

4%

Enrichment
Other

2%
0%
<25

26-35

36-45

46-55

55+

Figuur 21. Eigenschappen ingedeeld naar onderscheidend vermogen
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Aantal jaar ondernemer in deze
onderneming
16%
14%
12%

Operational excellence

10%

Customer intimacy

8%

Product leadership

6%

Enrichment

4%

Other

2%
0%
<1 jr

1-3 jr

4-5 jr

>5 jr

Figuur 22. Eigenschappen ingedeeld naar aantal jaar ondernemer

Percentage jaarinkomen
25%
20%
Operational excellence
15%

Customer intimacy
Product leadership

10%

Enrichment
Other

5%
0%
<20%

21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Figuur 23. Eigenschappen ingedeeld naar percentage jaarinkomen
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Toekomstplannen
14%
12%
10%

Operational excellence

8%

Customer intimacy
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Product leadership
Enrichment
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Other

2%
0%
1

2

3

4

Figuur 24. Eigenschappen ingedeeld naar toekomstplannen

Grootte
30%
25%
Operational excellence

20%
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Other
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0%
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Figuur 25. Eigenschappen ingedeeld naar grootte bedrijf
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Percentage arbeidskosten
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Operational excellence
Customer intimacy
Product leadership
Enrichment

Other

<26%

26-50% 51-75% 75-90%

>90%

Figuur 26. Eigenschappen ingedeeld naar percentage arbeidskosten

Sector
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18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

Operational excellence
Customer intimacy

Product leadership
Enrichment
Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Figuur 27. Eigenschappen ingedeeld naar sector
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Belangrijkste bezigheid
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Figuur 28. Eigenschappen ingedeeld naar belangrijkste bezigheid
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Bijlage G. Analyse: Interesse in subsidiecoach
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven met interesse in subsidie zijn ook geïnteresseerd in een
(gesubsidieerde) coach.
Om deze relatie te onderzoeken wordt gebruik gemaakt van de volgende twee vragen:
26. De EU wil het MKB direct subsidiëren bij proces- en of productinnovatie. Is dit voor uw bedrijf interessant?
4. Neen (37%)
5. Ja (28%)
6. wellicht in de (verdere) toekomst (35%)

Subsidie
Nee
Ja
Wellicht in toekomst

Figuur 29. Overzicht antwoorden op vraag 26

27. In dat kader wordt ook gedacht aan het beschikbaar stellen van een (gesubsidieerde) coach. Is dit voor uw
bedrijf interessant?
2. nee, ik doe alles alleen (34%)
3. nee, ik heb al een eigen coach (12%)
4. ja, zeker wanneer de kwaliteit van de coach gegarandeerd is (15%)

5. ja, maar hangt af van de voorwaarden die worden gesteld (39%)

Coach
Nee, doe alles alleen
Nee, ik heb al een coach
Ja, zeker wanneer de
kwaliteit gegarandeerd is
Ja, maar hangt af van de
voorwaarden
Figuur 30. Overzicht antwoorden op vraag 27

Een overzicht van de resultaten is weergegeven in figuur 31.
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25%

20%
27,1

15%

27,2
27,3

10%

27,4

5%

0%
26,1

26,2

26,3

Figuur 31. Antwoorden op vraag 27.

Hier is te zien dat het grootste deel van de ondernemers die aangeeft niet geïnteresseerd te zijn in
subsidie, ook niet geïnteresseerd is in een gesubsidieerde coach. Tevens is hier goed zichtbaar dat
het merendeel die geïnteresseerd is in subsidie, ook geïnteresseerd is in een coach. Om te
onderzoeken of er een significante relatie is, zal er ook gebruik gemaakt worden van een t-test en
een correlatietabel. Zie tabel 18.
Tabel 18. Correlatie subsidie en subsidiecoach
Correlations

26 MKB direct support?

Pearson Correlation

26 MKB direct

27 Subsidised

support?

coach
1

Sig. (2-tailed)
N
27 Subsidised coach

Pearson Correlation

,367

**

,000
723

723

**

1

,367

Sig. (2-tailed)

,000

N

723

723

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uit tabel 18 is af te lezen dat er inderdaad een positieve relatie is tussen de interesse in subsidie en
de interesse in een gesubsidieerde coach. Tevens is het duidelijk dat deze relatie zeer significant is.
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven met interesse in subsidie zijn ook geïnteresseerd in een
(gesubsidieerde) coach. Uit de grafiek leek het al duidelijk dat er inderdaad een verband bestaat. Uit
de correlatietabel blijkt dan ook dat deze relatie inderdaad bestaat en ook significant is.
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Bijlage H. Analyse: Profielen bij bedrijven
De hypothese luidt als volgt: ‘Er kunnen profielen onderscheiden worden bij bedrijven, zijnde: de
kleine starter, de kleine ervaren ondernemer en de grote speler.
De respondent geeft in de eerste acht vragen een omschrijving van zichzelf en de eigenschappen van
zijn bedrijf.

Aantal jaar ondernemer

2.1 <1 jaar
2.2 1-3 jaar
2.3 4-5 jaar

2.4 >5 jaar

Figuur 32. Aantal jaar ondernemer

Aantal werknemers
350
300

250
200
150

Respondenten

100
50

0
1

Minder 5 tot 10 11 tot 50 51 tot
dan 5
250

250 of
meer

Figuur 33. Aantal werknemers

Met behulp van deze vragen kunnen verschillende profielen worden onderscheiden. Omdat vooral
de grootte van een bedrijf en het aantal jaren dat een ondernemer actief is een grote rol spelen bij
de karakterisering, wordt er gekozen voor de genoemde drie profielen, zijnde: de kleine starter, de
kleine ervaren ondernemer en de grote speler.
De kleine starter voldoet aan de volgende eisen:
 10 of minder werknemers
Analyse: Profielen bij bedrijven
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Minder dan 3 jaar actief

De kleine ervaren ondernemer voldoet aan de volgende eisen:
 10 of minder werknemers
 Meer dan 3 jaar actief
De grote speler voldoet aan de volgende eisen:
 Meer dan 10 werknemers
Figuur 34, figuur 35, figuur 36, figuur 37, figuur 38 en figuur 39 geven een overzicht van de
respondenten en de profililering volgens de genoemde eigenschappen.

Ervaring bij bedrijf met 1 werknemer
140
120
100
80
60

Series1

40
20
0
Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 34. Ervaring bij bedrijf met 1 werknemer

Ervaring bij bedrijf met minderdan 5
werknemers
120
100
80
60
Series1

40
20
0
Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 35. Ervaring bij bedrijf met 1-5 werknemers.
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Ervaring bij bedrijf met 5 tot 10
werknemers
50
40
30
20

Series1

10

0
Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 36. Ervaring bij bedrijf met 5-10 werknemers

Ervaring bij bedrijf met 11 tot 50
werknemers
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Series1

Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 37. Ervaring bij bedrijf met 11-50 werknemers
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Ervaring bij bedrijf met 51 tot 250
werknemers
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Series1

Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 38. Ervaring bij bedrijf met 51-250 werknemers

Ervaring bij bedrijf met 250+
werknemers
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Series1

Korter dan 1
jaar

1-3 jaar

4-5 jaar

Langer dan 5
jaar

Figuur 39. . Ervaring bij bedrijf met 250+ werknemers

Een overzicht is te vinden in figuur 40, figuur 41 en figuur 42.
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Overzicht profielen
140
120

100

Korter dan 1 jaar

80

1-3 jaar

60

4-5 jaar

40

Langer dan 5 jaar

20

1

0
1

Minder 5 tot 10 11 tot 50 51 tot
dan 5
250

250 of
meer

Figuur 40. Overzicht profiel 1

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
Korter dan 1 jaar

50,0%

1-3 jaar

40,0%

4-5 jaar

30,0%

Langer dan 5 jaar

20,0%

10,0%
0,0%
1

Minder 5 tot 10 11 tot
dan 5
50

51 tot
250

250 of
meer

Figuur 41. Overizcht profiel 2

Analyse: Profielen bij bedrijven

81

TU/e Bachelor Eindproject

[KENNISVALORISATIE]

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
Korter dan 1 jaar

50,0%

1-3 jaar

40,0%

4-5 jaar

30,0%

Langer dan 5 jaar

20,0%
10,0%

0,0%
Minder
dan 5

5 tot 10 11 tot 50 51 tot 250 250 of
meer

Figuur 42. Overzicht profiel 3

De hypothese luidt als volgt: ‘Er kunnen profielen onderscheiden worden bij bedrijven, zijnde: de
kleine starter, de kleine ervaren ondernemer en de grote speler.’ Deze profielen kunnen inderdaad
worden onderscheiden, maar er zijn geen verschillentussen deze profielen.
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Bijlage I. Analyse: Weinig contact is slechte strategie
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven die weinig of niet samenwerken met onderwijsinstellingen
kunnen minder goed met een ingrijpende strategische keuze omgegaan.’
17. Wie heeft u betrokken bij het maken van deze strategische beslissingen (meerdere
mogelijkheden)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

familie, vrienden, kennissen, (oud-) collega's (32%)
potentiële afnemer(s) en/of leverancier(s) (26%)
zakelijke dienstverleners, zoals accountant, bankier, particulier adviesbureau (18%)
publieke dienstverlening, zoals Syntens, Kamer van Koophandel, MKB Nederland (5%)
publieke kennisinstellingen, zoals universiteiten, hogescholen, ROC's en TNO (5%)
Ik heb geen van bovenstaande betrokken bij het maken van deze strategische beslissingen (15%)

Betrokken
1
2

3
4
5
6
Figuur 43. Betrokken bij het maken van strategische beslissingen

18. Is deze aanpak succesvol geweest?
 1. zeer succesvol (23%)
 2. redelijk succesvol (56%)
 3. enigszins succesvol (17%)
 4. minder succesvol dan gehoopt (3%)
 5. geheel mislukt (1%)

Succesvolheid
Zeer succesvol
Redelijk succesvol
Enigszins succesvol
Minder succesvol dan
gehoopt
Geheel mislukt
Figuur 44. Succesvolheid stategische beslissing
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Er wordt onderzocht of bedrijven die kennisinstellingen niet betrekken bij hun keuze minder
succesvol zijn geweest. Daarom worden er twee categorieën gemaakt. Bij de eerste categorie zijn
kennisinstellingen wel betrokken. Hierbij horen ook bedrijven die naast kennisinstellingen nog
andere personen of instanties betrokken hebben. De tweede categorieën bestaat uit bedrijven die de
kennisinstellingen niet betrokken hebben bij hun strategische keuze. Van beide categorieën is in
figuur 45 een grafische weergave zichtbaar.

Kennisinstellingen

Zonder kennisinstellingen
Zeer succesvol
Redelijk succesvol

Enigszins succesvol
Minder dan gehoopt
Geheel mislukt
Figuur 45. Succesvolheid met en zonder betrekken van kennisinstellingen bij strategische beslissingen

80%
70%
60%
50%
40%
Kennisinstellingen

30%

Zonder kennisinstellingen

20%
10%
0%
Zeer
Redelijk Enigszins
succesvol succesvol succesvol

Minder
dan
gehoopt

Geheel
mislukt

Figuur 46. Weergave van succesvolheid

Figuur 45 en figuur 46 geven weinig verschil weer tussen de twee categorieën. Als zeer succesvol en
redelijk succesvol als succesvol gelden, is in beide gevallen ongeveer 80% van de ondernemingen
succesvol geweest. Wat hierbij wel opgemerkt moet worden is dat slechts 28 van de 379 gevallen
een kennisinstelling betrokken is. Vanwege dit lage aantal is deze data dus niet zo heel betrouwbaar.
Vandaar dat er in figuur 47 gekeken wordt naar het verband tussen de samenwerkingsscore en de
succesvolheid.
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Samenwerkingsscore
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Geheel mislukt

Minder dan
gehoopt

Enigszins
succesvol

Redelijk
succesvol

Zeer succesvol

Figuur 47. Verband samenwerkingsscore en succesvolheid

Wat meteen opvalt aan figuur 47 is de stijgende lijn in deze grafiek. Bedrijven die zeer succesvol
waren met hun beslissingen behalen gemiddeld een samenwerkingsscore van 2,4 terwijl bedrijven
die beslissingen genomen hebben die geheel mislukt bleken te zijn behalen gemiddeld een score van
slechts 1,4.
De hypothese luidt als volgt: ‘Bedrijven die weinig of niet samenwerken met onderwijsinstellingen
kunnen minder goed met een ingrijpende strategische keuze omgegaan.’ Aangezien slechts 7% van
de ondernemers een kennisinstelling betrokken hebben, valt er weinig te zeggen of de ondernemers
succesvoller zijn wanneer zij een kennisinstelling raadplegen voor hun keuzes. Echter blijkt uit de
beschikbare data dat er weinig verschil lijkt te zijn.
Wanneer er gekeken wordt naar de samenwerkingsscore blijkt dat het wel degelijk zin heeft om met
kennisinstellingen samen te werken. Bedrijven met een hogere samenwerkingsscore blijken namelijk
succesvoller te zijn in het nemen van stategische beslissingen.
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