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Introductie

 LEI Wageningen UR onderzoekt in opdracht van het

Ministerie van EZ hoe en hoeveel het mkb in de
levensmiddelenindustrie (voedingsmiddelen en dranken)
innoveert

 Het mkb is een belangrijk deel van de
levensmiddelenindustrie

 De levensmiddelenindustrie is belangrijk voor de
Nederlandse economie

 De levensmiddelenindustrie opereert in de keten vooral
B2B, tussen de primaire producent en de detailhandel

Innovatief

Glutenvrij

Suikervrij

Zaden en granen

Innovatief

Natural

Superfoods

Vakmanschap

Levensmiddelenindustrie

 65 miljard euro omzet in
2012

 Arbeidsvolume ruim 127
duizend werkzame
personen (arbeidsjaren)
in 2012:
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Levensmiddelenindustrie

 Aantal bedrijven stijgt;

500 nieuwe bedrijven per
jaar

 Vooral aantal hele kleine
(micro) bedrijven stijgt

 27% is mkb, 70% micro
 Bedrijven met minder dan
250 werknemers zijn
goed voor 65% van de
werkgelegenheid en 50%
van de omzet
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Levensmiddelenindustrie per provincie

 Meeste bedrijven in Noord
en Zuid-Holland, NoordBrabant en Gelderland

 In het Noorden van het

land relatief veel
meelindustrie
(Groningen), spijsoliën en
vetten (Friesland),
visverwerking (Friesland
en Groningen), en
zuivelindustrie

Productinnovatie naar bedrijfsomvang

 Steekproef van 298

bedrijven, periode 20082010, CBS innovatie
enquête

 28% bedrijven

levensmiddelenindustrie
productinnovatie

 Grote bedrijven innoveren
vaker, maar mkbbedrijven zijn met veel
meer: motor voor
innovatie!

Figuur: Aandeel bedrijven met goedereninnovaties ,
naar bedrijfsgrootte
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Productinnovatie naar regio

 Bedrijven met

productinnovaties
hoogste in Friesland,
Groningen, Drenthe,
Flevoland en Overijssel
(regio ‘Noord’ in het
onderzoek)

 Maar liefst 43%

betrokken bij
goedereninnovatie in
2008-2010

Figuur: Aandeel bedrijven met goedereninnovaties,
naar regio
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Productinnovatie naar innovativiteit

 Radicale innovatie en

incrementele innovatie

 Leader (nieuw voor

markt) en follower
innovatie (nieuw voor
bedrijf)

 Gelderland en Utrecht

meeste leader innovatie

 Noord Nederland meeste
follower innovatie en
relatief veel leader
innovatie

Figuur: Aandeel bedrijven met productinnovaties die
nieuw voor het bedrijf of de markt waren, in % van de
product-innovatoren, naar regio
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Procesinnovatie

 Procesinnovatie in

levensmiddelenindustrie;

Figuur: Aandeel bedrijven met procesinnovatie,
naar bedrijfsgrootte, 2008-2010, in %
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Ondersteunende
activiteiten

Innovatie-activiteiten
 Eigen R&D grootbedrijf
83% en mkb 60%

 Mkb-bedrijven minder

vaak activiteiten voor
marktintroductie, aankoop
van externe kennis, en
opleiding

 Mkb relatief vaak aankoop
van machines en
apparatuur

 Grootbedrijf geeft meer uit
dan mkb: 4 mln versus
200 k euro

Figuur: Percentage bedrijven met verschillende
innovatieactiviteiten, in % van innovatoren (product
en/of proces geïntroduceerd en/of lopend en/of
afgebroken), naar bedrijfsgrootte, in 2010
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Export oriëntatie

 In ‘Noord’ zijn de bedrijven bovengemiddeld

internationaal gericht; 45% exporteert naar Europa en
23% naar overige landen
Geografische afzetmarkten, naar regio
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Samenwerking

 Veel innovaties komen

tot stand in
samenwerking (54%
grootbedrijf; 24% mkb)

 Leveranciers zijn

belangrijkste
samenwerkingspartner

 Procesinnovatie: 39%

alleen ontwikkeld, 22%
zelf door aanpassing
innovatie van anderen,
48% in samenwerking
en 20% geheel door
andere bedrijven

Figuur: Percentage van de bedrijven in de
levensmiddelenindustrie dat bij innovatie-activiteiten
heeft samengewerkt met andere bedrijven of
instellingen, in% van de innovatoren, naar regio, in
2008-2010
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Financiering en subsidies

 Subsidie van lokale of

regionale overheden:
10% van de innoverende
bedrijven

 Subsidie van nationale

overheid (incl. WBSO):
29% van de innoverende
bedrijven

 Grote bedrijven krijgen
vaker steun voor
innovatie dan mkbbedrijven

Figuur: Bedrijven met overheidssteun ontvangen van
nationale overheid (inclusief agentschappen of
ministeries), in procent van innovatoren (product
en/of proces geïntroduceerd en/of lopend en/of
afgebroken), naar bedrijfsgrootte, in 2008-2010
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Financiering en subsidies

 Hoewel grote bedrijven vaker bij innovatie betrokken zijn
en veel meer geld uitgeven aan innovatie-activiteiten is
de verdeling van het percentage bedrijven dat subsidie
ontvangt scheef

 Midden-Oost (Gelderland, Utrecht), en Zuid (Noord-

Brabant, Limburg en Zeeland) ontving het meeste
subsidie. Regio Noord ontving relatief weinig subsidie

 Oorzaken: Niet nodig? Minder middelen beschikbaar?
Bureaucratie? Onbekendheid met mogelijkheden?

Noord Nederlandse levensmiddelenindustrie innoveert!

 Relatief veel bedrijven met productinnovaties (follower
en leader) in de regio ‘Noord’: 43% bedrijven met
productinnovatie in 2008-2010

 Noord: Meer internationaal gericht, relatief veel

samenwerking bij innovatie, aandacht voor training,
baanroulatie en stimulans voor werknemers om nieuwe
ideeën te ontwikkelen

 Regio Noord maakt relatief weinig gebruik van subsidies
 De grote vraag is of dat een verdienste is van de

bedrijfstak, een natuurlijk kenmerk van de bedrijfstak in
de regio, een omissie in het beleid..

Dank voor uw
aandacht
Vragen zijn welkom

