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Flinke toename van innovatieve 
activiteiten in het MKB

Ondernemers

Na een scherpe daling van het 
aandeel innovatieve bedrijven 
in het Nederlandse MKB in 
2011, is er in 2012 sprake van 
een flinke toename. Onder-
zoeksbureau Panteia uit Zoe-
termeer meet al ruim tien jaar 
de innovativiteit in het MKB. 
Het aandeel innovatieve bedrij-
ven ligt in 2012 op het hoogste 
niveau in de afgelopen vijf jaar, 
maar is nog altijd lager dan in 
de periode daarvoor.

In het onderzoek is gekeken naar het aan-
tal bedrijven dat in de afgelopen drie jaar 
product- en/of procesinnovaties hebben 
doorgevoerd. Anno 2012 zijn MKB-
bedrijven in de industrie, groothandel en 
communicatie het meest innovatief. Bin-
nen de industrie zijn de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie en de chemische, 
rubber- en kunststofindustrie traditiege-
trouw koplopers. In de bouw en de trans-
portsector is de innovativiteit naar ver-
houding het laagst.

Gelet op de innovatieve activiteiten van 
MKB-bedrijven, is er vooral sprake van 
een sterke stijging van het aandeel MKB-
bedrijven dat samenwerkt om vernieu-
wingen te ontwikkelen. Ook is het aan-
deel bedrijven dat gebruikmaakt van 
externe kennisnetwerken flink toegeno-
men ten opzichte van vorig jaar. De toe-
name van het aandeel bedrijven met me-
dewerkers die zich specifiek bezighouden 
met innovatie is een stuk kleiner.

Opleving innovativiteit
Na het uitbreken van de kredietcrisis en 
de daaropvolgende economische crisis 

nam de innovativiteit in het MKB af. In 
2008 daalde het aandeel innovatieve 
MKB-bedrijven van maar liefst 66 pro-
cent naar vijftig procent; een kwart min-
der innovatieve bedrijven. In 2009 en 
2010 steeg het aandeel innovatieve 
MKB-bedrijven licht. In samenhang met 
de verslechterde economische situatie in 
2011 daalde het aandeel echter wederom, 
nu tot onder vijftig procent. Dit is het 
laagste niveau in tien jaar. Ondanks de te-
genvallende groei is in 2012 sprake van 
een opleving van het aandeel innovatieve 
bedrijven.

Verwachte investeringen
In tijden waarin de economische groei te-
genvalt, denken ondernemers duidelijk 

minder aan innovatie uit te geven dan in 
tijden van hoge economische groei. Voor 
komend jaar zijn de verwachte uitgaven 
aan innovatie wat hoger dan voor dit jaar. 
Afgaande op de voornemens van onder-
nemers, mogen we voor 2013 vooral een 
sterke toename van de uitgaven aan inno-
vatie verwachten in de chemische, rub-
ber- en kunststofindustrie, de metaalin-
dustrie, de groothandel en de financiële 
dienstverlening. In de bouw en de horeca 
zijn de vooruitzichten somber. 
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