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Hoofdstuk 1. Inleiding.
Oit verslag is geschreven in opdracht van de Bedrijfskundewinkel van de Techni·
sche Universiteit Eindhoven. De Bedrijfskundewinkel verricht op niet-commerciele
basis onderzoek voor diegenen die geen of moeilijk toegang hebben tot de
aanwezige bedrijfskundige kennis op de TUE en aannemelijk kunnen maken dat zij
niet over de benodigde middelen beschikken om onderzoek uit te laten voeren of
advies in te winnen.
Het verslag beschrijft het onderzoek naar de behoefte van bedrijven aan een
poolorganisatie voor industrieel ontwerpers. De vraag voor dit onderzoek is
afkomstig van de heer Steven de Groot. Hij wil een dergelijke organisatie starten en
kampt met de vraag of er een markt is voor zo'n bureau.
Het onderzoek is uitgevoerd door Annette van der Hoek, studente Bedrijfskunde
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
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Hoofdstuk 2. Het onderzoekproces.
2.1. Inleiding.
Dit verslag is opgesteld in dezelfde vo/gorde a/s de vo/gorde van uitvoering. Bij de
start van het marktonderzoek wordt als eerste stap de probleemdefinitie helder
gemaakt. Vervolgens wordt een onderzoeksmethode gekozen. De onderzoeksmethode, die in dit geval bestaat uit een literatuurstudie en een veldonderzoek kan
dan worden uitgevoerd. Uit de gevonden resu/taten worden konklusies getrokken.
Tenslotte kunnen aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot in de toekomst
te ondernemen stappen.

2.2. Probleemomschrijving.
De heer Steven de Groot wi/ een poolorganisatie voor industriee/ ontwerpers
beginnen. V~~r free lancers is het moeilijk om in kontakt te komen met moge/ijke
opdrachtgevers en het is zeer tijdrovend om steeds nieuwe kontrakten met
bedrijven af te sluiten. Een poolorganisatie zou dit proces vergemakkelijken door de
relatie te verzorgen tussen enerzijds de ontwerper en anderzijds het bedrijf dat
gebruik wil maken van de diensten van de ontwerper. De heer de Groot kampt
echter met de vraag of er bij bedrijven voldoende behoefte is naar een dergelijke
organisatie. Tevens wil hij weten welke informatie bedrijven belangrijk vinden, die de
poolorganisatie zou moeten verschaffen. Anders gezegd: welke funktie moet de
poolorganisatie vervullen voor bedrijven.
Dit /eidt tot de volgende tweeledige probleemdefinitie:
Bepaal de behoefte aan een poolorganisatie voor industrieel ontwerpers.
Bepaal de funktie van een poolorganisatie voor die bedrijven.
Tenslotte kan nag een losstaande onderzoeksvraag worden opgeste/d. De
opdrachtgever kampt met de onzekerheid over de positie van de Innovatiecentra in
Nederland. De mogelijkheid bestaat volgens hem dat dit een zodanige konkurrent
van de poolorganisatie zou kunnen zijn, dat het geen zin heeft om een kleine
poolorganisatie op te starten. Er is echter geen enkele konkrete informatie over
funktie en werkwijze van deze Innovatiecentra, vandaar dat we besluiten om dit in
de probleemdefinitie mee te nemen.
Wat is de funktie en werkwijze van de Innovatiecentra in Nederland?
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2.3. Onderzoeksmethode.
Het onderzoek bestaat uit literatuur- en veldonderzoek. Aan literatuur is aanwezig
een onderzoek uitgevoerd door de Stichting Ekonomisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Het heeft betrekking op ol1twerpers, ontwerpbureaus en hun
opdrachtgevers. Hiervan voigt in hoofdstuk 3 van dit verslag een opsomming van
relevante resultaten.
Het veldonderzoek bestaat uit een marktonderzoek dat wordt uitgevoerd door
middel van een schriftelijke enquete aan een aantal produktiebedrijven (zie hoofdstuk 5). Tevens wordt onderzocht wat de rol van Innovatiecentra in Nederland is in
vergelijking tot een poolorganisatie voor ontwerpers (zie hoofdstuk 4).
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Hoofdstuk 3. Het SEO-onderzoek.
3.1. Inleiding.
De literatuur-onderdeel voor dit onderzoek bestaat merendeels uit een studie van
het verslag van het SEO-onderzoek. Door de Stichting voor Ekonomisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam is in 1991 een verkennend onderzoek
gedaan. Het onderzoek heeft betrekking op ontwerpers, ontwerpbureaus en hun
opdrachtgevers gedaan naar feiten ervaringen en verwachtingen.
Het voor deze opdracht meest interessante deel van het rapport is het laatste, dat
gaat over opdrachtgevers en hun ervaringen. In totaal zijn met 19 opdrachtgevers
mondelinge interviews gel10uden. Zeven daarvan waren opdrachtgevers van industrieel ontwerpers, de graep die ik voor deze opdracht bestudeer. Ze zijn o.a.
ondervraagd over de wijze waarap zij met ontwerpers in aanraking kwamen en de
selektie.
Door deze interviews te bestuderen, is het mogelijk voorzichtige konklusies te
trekken over de interesse bij opdrachtgevers voor een poolorganisatie. Maar
daarnaast kunnen ook tips voor een goede werkwijze van zo'n poolorganisatie
worden omschreven.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen ervaren en onervaren opdrachtgevers.
Ervaren opdrachtgevers hebben al regelmatig externe ontwerpers aangetrokken,
onervaren opdrachtgevers hebben nog maar een keer een ontwerper ingehuurd.

3.2. Zoekproces en behoefte aan externe steun.
Uit de in het onderzoek geschetste aanleidingen om een opdracht aan een
prafessioneel ontwerper of ontwerpbureau te geven kan worden gekonkludeerd dat
de potentiale markt voor industrieel ontwerpen meer omvat dan aileen de bedrijven
die zich bewust zijn van hun behoefte aan externe deskundigheid. Ook bedrijven
die hier niet naar op zoek zijn hebben belang bij goede en goed vormgegeven
produkten omdat die vaak beter verkocht worden.
De bedrijven die bij de keuze van een geschikte ontwerper of ontwerpbureau steun
hadden gekregen van een Innovatiecentrum of het zogenaamde iON, waren
tevreden over deze ondersteuning. Ze kregen van de Innovatiecentra een aantal
namen (ca. 3) van ontwerpers en ontwerpbureaus met kennis en ervaring die
aansloten bij de vraag van de opdrachtgever. Het bedrijf heeft zelf hieruit een keuze
gemaakt. De kriteria die bij deze keuze een rol speelden waren:
regionale vestiging, referentie en ervaring met vergelijkbare opdrachten;
funktionaliteit van eerder ontworpen produkten;
stijl en persoonlijk kontakt.
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De onervaren bedrijven die een dergelijke steun niet hebben gekregen, zeggen dit
ook niet te hebben gemist. Kernideeen die telkens worden genoemd zijn: "het is
niet zo belangrijk de beste of meest geschikte ontwerper voor een bepaalde
opdracht te vinden, vertrouwen en goed persoonlijk kontakt, daar gaat het vooral
om". Een in dit opzicht genoemd bezwaar is het in kontakt komen met een
ontwerpbureau via direkteur of accountmanager en niet met de ontwerper die het
eigenlijke werk gaat doen.
Ervaren bedrijven zeggen geen behoefte te hebben aan een tussenpersoon.

3.3. Konklusies.
Ervaren bedrijven hebben geen behoefte aan een tussenpersoon, een poolorganisatie is hier dus niet gewenst. Bij onervaren bedrijven is de mening verdeeld. Een
aktieve direkte benadering van deze laatste kategorie bedrijven zou potentiele
klanten voor een poolorganisatie kunnen opleveren.
Er dient wei rekening mee te worden gehouden dat in dit SEO-onderzoek aileen
opdrachtgevers zijn geinterviewd die in ieder geval wei externe ontwerpers gebruiken, al dan niet via een tussenpersoon. Deze konklusie geldt dus maar voor een
beperkte groep bedrijven.
Wat algemene opmerkingen die genoemd worden door de opdrachtgevers en
waaruit tips voor de funktie van een poolorganisatie te hal en zijn, zijn:
regionale vestiging van ontwerpers;
goede afspraken maken met ontwerpers. Een kontrakt opstellen waarin
kosten eigendom geregeld zijn;
eerst goed nadenken over de verwachtingen van de samenwerking met een
ontwerper en de manier waarop dat moet worden ingepast in de ontwikkeling van het bedrijf, voordat er daadwerkelijk kontakt met een ontwerper
wordt gezocht;
informatie verzamelen over verschillende ontwerpers en ontwerpbureaus;
v~~r bedrijven zou het nutlig zijn als er een centraal naslagsysteem van
ontwerpers en ontwerpbureaus zou bestaan met hun verschillende ervaring
en specialisaties.
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Hoofdstuk 4. De innovatiecentra als konkurrent.
4.1. Inleiding.
De opdrachtgever heeft het idee dat de Innovatiecentra (IC) in Nederland een grote
konkurrent van de poolorganisatie zouden kunnen zijn. Mochten deze Innovatiecentra een zodanige positie op de markt innemen dat het verschijnen van een poolorganisatie overbodig is, dan is het belangrijk dit in een vroeg stadium te weten.
Omdat hierover bij de opdrachtgever echter geen duidelijkheid be staat en onbekend is wat de funktie en werkwijze van de IC Nederland is, is een aparte onderzoeksvraag opgesteld met betrekking tot de IC's Nederland. Hieronder voigt een
verslag van een bezoek aan het InnovatieCentrum Oost Brabant.

4.2. Aigemeen.
Het Ie Oost-Brabant maakt deel uit van een nauw samenwerkend netwerk van 18
regionale centra in Nederland, een specialistisch innovatiecentrum voor uitvindingen
ID-NL, en een centrum voar kennisbescherming en octrooi-informatie. Het is een
overheidsinstelling en valt onder het Ministerie van Economische Zaken.
De doelstelling van de IC is het toegankelijk en toepasbaar maken van technologie
aan middelgrote en kleine ondernemingen.
Er werken 12 adviseurs, allen ingenieurs, v~~r het IC Oost Brabant. Jaarlijks
worden uit de regio zo'n 450 bedrijven, verspreid over aile branches, door dit IC
bezocht. De IC bestaan nog maar drie jaar en het aantal bedrijven dat een IC
bezoekt, neemt jaarlijks sterk toe.

4.3. Aktiviteiten.
Het IC adviseert vooral middelgrote en kleine ondernemingen over welke technieken en innovatieve materialen geschikt zijn voor het bedrijf. Bedrijven die technologische vernieuwingen aan bestaande produkten willen doorvoeren, of nieuwe
produkten willen ontwikkelen kunnen de IC raadplegen. Indien wenselijk ondersteunen de IC ook bij de invoering. Daartoe kunnen specialisten aangetrokken worden.
Vragen om konkrete feitelijke informatie worden vaak meteen telefonisch beantwoord of er wordt verwezen naar andere bronnen.
Het IC organiseert bijeenkomsten over nieuwe technieken. Bedrijven worden hier
schriftelijk of telefonisch voor uitgenodigd of een bedrijf wordt eerst bezocht.
Thema's die aan de orde komen zijn: milieutechnologie; CAD/CAM & flexibele produktieautomatisering; bouwinnovatie; materialen & verbindingstechnieken; logistiek
& toeleveren en samenwerkingsverbanden.
De eerste twee adviesdagen zijn kosteloos.
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4.4. Benadering van bedrijven.
Bedrijven die kontakt zoeken met het Ie hebben vaak al eerder kennis gemaakt
met het IC op een van de bijeenkomsten.
Aanleiding tot het kontakt is:
eigen ervaring uit voorgaande jaren;
ervaring kollega's;
kennisname over aktiviteiten van het Ie op bijeenkomsten van de Industriele
Kring;
gesprekken met bedrijfskonsulenten van de Kamers van Koophandel, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en bankdirekties;
De wegen waarop het IC kontakt zoekt met de bedrijven zijn:
bijeenkomsten
telefonische benadering
schriftelijke benadering
bedrijfsbezoeken
televisie-programma
IC-magazine
4.5. Innovatiecentrum: een konkurrent?
Zoals gezegd adviseert en ondersteunt het IC het bedrijfsleven, waartoe specialisten aangetrokken worden. Zo'n specialist is bijvoorbeeld een ontwerper of
ontwerpbureau. Het inhuren van een bureau gebeurt dan in eigen beheer van het
IC. Een ander medium tussen bedrijf en ontwerpbureau dan het IC zelf, kornt dan
niet te pas. In die zin zijn de Ie in Nederland zeker een potentiele konkurrent.
Er moet echter enige nuance worden aangebracht in deze voorlopige konklusie. Er
zit namelijk een groot verschil tussen het netwerk van IC en een poolorganisatie
voor ontwerpers.
De doelstelling voor beide organisaties is niet hetzelfde: het toegankelijk
maken van technologie voor het bedrijfsleven, in tegenstelling tot het bieden
van een kontaktmedium tussen ontwerpers en bedrijfsleven.
Dit zal in grote mate de uitstraling en aantrekkingskracht van beide organisaties be"invloeden.
Het geven van opdrachten aan ontwerpers is een onderdeel van het gehele,
vaak zeer uitgebreide, adviesproces dat het IC geeft. Bedrijven die enkel op
zoek zijn naar een ontwerper zullen niet naar een IC gaan. Bedrijven die
echter onzeker zijn en wat extra informatie wensen, stappen eerder op een
IC at.
De bedrijfstakken die de IC tot hun klanten rekenen, varieren van metaalproduktie tot groothandel. De produktiebedrijven, welke de poolorganisatie
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als potentiale klanten beschouwt, zijn een deelverzameling hiervan. Dit is
maar een klein deel.
Wei richten zowel poolorganisatie als IC zich tot middelgroot en kleinbedrijf.
Ontwikkeling van nieuwe produkten is €len van de onderwerpen waarop de
IC zich richten. Maar ook onderwerpen als logistiek, samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en materiaalvernieuwing zijn onderwerpen die ruim de
aandacht krijgen bij de IC.
Wederom is de doelgroep van de poolarganisatie een deelverzameling.
Voordelen voor de IC.
Hier voigt nog een aantal konkurrentie-punten waardoor een bedrijf voor een IC
kan kiezen en minder snel een poolorganisatie zou inschakelen.
De IC hebben grote mogelijkheden om zichzelf te profileren, bijvoorbeeld
door middel van een eigen TV-programma, een eigen IC-magazine en
uitgebreid foldermateriaal. Zij hebben de overheid als steun in de rug.
Hierdoor hebben zij de mogelijkheid landelijk grote bekendheid te verwerven.
De eerste twee adviesdagen bij de IC zijn kosteloos.
De IC hebben geen verplichtingen aan kommerciale bedrijven en kunnen
daardoor onafhankelijk opereren. Ook is het een non-profit instelling. Dit is
voor bedrijven een betrouwbaar uitgangspunt.
Aile adviseurs die de IC in dienst hebben zijn ingenieurs met ruime bedrijfservaring. Dit schept vertrouwen.
De netwerk van IC is groot en weet een veelheid aan kanalen te bewandelen. De IC hebben nauwe samenwerkingsverbanden met universiteiten en
hoge scholen voar kennisoverdracht en trainingskapaciteit.
Genoemde nadelen van poolbedrijven zijn [XX]:
1.
Negatieve prijsinvloed
2.
Extra kommunikatie-schijven
3.
Risiko op te hoog ingeschatte kwaliteiten
Wil de poolorganisatie overleven naast de konkurrent, zoals de IC, dan moet veel
aandacht worden geschonken aan het verkleinen van deze nadelen, of het bieden
van extra voordelen.
Het eerste nadeel blijft in vergelijking met de IC. De IC zijn voor kort advies namelijk
geheel gratis.
Het tweede nadeel werkt twee kanten op. Enerzijds geven de IC meer informatie
dan er nodig is wanneer er enkel behoefte is aan een ontwerper. Dit wordt dan
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opgevat als overbodige informatie. Anderzijds is, wanneer extra informatie op prijs
gesteld wordt, een organisatie die aileen informatie over ontwerpers geeft juist weer
een extra kommunikatieschijf, omdat daarnaast tach een andere informatiebron
nodig is.
In verband met het derde nadeel kan opgemerkt worden dat de kwaliteit goed
moet worden gekontroleerd. Verder moet men als tussenpersoon uiterst betrouwbaar overkomen. De Ie probeert hierop te anticiperen door aileen naar buiten te
treden met ingenieurs, die tevens veel ervaring in het bedrijfsleven hebben.
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Hoofdstuk 5. De enqu6te.
5.1. De vragenlijst.
De algemene probleemstelling is gedefinieerd als:
Bepaal de behoefte aan een poolorganisatie voor industrieel ontwerpers.
Bepaal de funktie van een poolorganisatie voor die bedrijven.
Bij de enquete zal het aksent gelegd worden op hoe het ondervraagde bedrijf nu
op zoek gaat naar ontwerpers en wat zijn mening daarover is. De mate van
tevredenheid met de huidige werkwijze bepaalt de behoefte aan andere mogelijkheden. Alvorens de zoekmethode van bedrijven naar ontwerpers te kunnen bepalen,
zal eerst een selektie gemaakt moeten worden naar bedrijven die wei eens gebruik
maken van nieuwe of aangepaste produktontwerpen. Vervolgens worden de
bedrijven die hun produktontwerpen enkel binnen het bedrijf zelf maken uitgefilterd.
Uit de dan overgebleven groep bedrijven kan verdere informatie gewonnen worden
over het toegepaste selektieproces.
De bovengenoemde probleemdefinitie leidt tot de volgende onderzoeksvragen,
waar we door middel van de enquete een antwoord op willen krijgen:
1.
2.
3.

Welke bedrijven hebben externe industrieeJ ontwerpers nodig?
Hebben deze bedrijven behoefte aan een poolorganisatie?
Welke informatie die een poolorganisatie zou kunnen geven, vinden deze
bedrijven belangrijk?

De eerste onderzoeksvraag leidt tot de volgende variabelen:
bedrijfskenmerken
wordt er gebruikt gemaakt van nieuwe produktontwerpen
met welke frequentie wordt er gebruik van gemaakt
om welke aantallen gaat 11et
worden de ontwerpen binnen of buiten het bedrijf gemaakt
met welke frequentie worden externe ontwerpers ingehuurd
De tweede onderzoeksvraag leidt tot de volgende variabelen:
worden vnl. dezelfde of verschillende ontwerpers ingehuurd
hoe hebben de bedrijven (die ontwerpen buiten het bedrijf laten maken) de
ontwerper geselekteerd
wat was de tevredenheid daarmee
hoe zijn deze bedrijven van plan in de toekomst de ontwerpers te selekteren
De derde onderzoeksvraag leidt tot de volgende variabelen:
belangrijke informatie
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De variabelen zijn vertaald in enquetevragen. Het uiteindelijke enqueteformulier is
bijgevoegd als bijlage.

5.2. De afname.
De enquete kan schriftelijk of telefonisch afgenomen worden. Beide methoden
hebben voor- en nadelen. Bij een schriftelijke enquete is op het moment van
afname geen ondervrager aanwezig. Deze afwezigheid verlaagt storende invloeden
van zijn afwezigheid en geeft de respondent ruim de tijd om de vragen te beantwoorden. De respondent kan de vragen van een schriftelijke enquete mogelijk
onjuist interpreteren. De aanwezigheid van een enqueteur, die een toelichting geeft,
zou dit kunnen voorkomen. Een schriftelijke enquete kenmerkt zich hiernaast door
een zeer lage respons. Toch is er, gezien de besparing in tijd en een grotere
uniformiteit, gekozen voor een schriftelijke afname.

5.3. Populatie en steekproef.
De bedrijven die als voornaamste doelgroep dienen voor de poolorganisatie zijn,
volgens de opdrachtgever, de produktiebedrijven. Het gaat om bedrijven die in hun
produktie wei eens gebruik maken van nieuwe of aangepaste produktontwerpen.
Via de Kamer van Koophandel kunnen adressen van produktiebedrijven verkregen
worden. Het aantal bedrijven in de kategorie produktiebedrijven (industrie) is zo
groot dat het voldoende is om het onderzoeksgebied te beperken tot District
Eindhoven van de Kamer van Koophandel. Verwacht wordt dat deze regio een
representatief beeld geeft van heel Nederland.
Door middel van de enquete willen we, behalve een beeld van het aantal bedrijven
dat wei eens externe ontwerpers inhuurt, tevens te weten komen welke informatie
die bedrijven belangrijk vinden die een poolorganisatie zou moeten geven. Wanneer
een groot deel van de geenqueteerden bij de eerste selektie reeds atvalt, blijft een
(te) klein percentage over om iets met voldoende signifikantie over de informatiebehoefte te zeggen. Verwacht wordt dat maar een gering percentage van de hele
kategorie "industrie" gebruik maakt van nieuwe produktontwerpen in het bedrijf.
Vandaar dat uit deze kategorie met adressen van de Kamer van Koophandel eerst
in samenwerking met de opdrachtgever een voorselektie wordt gemaakt. Uit de zodoende ontstane populatie wordt vervolgens een steekproef genomen. V~~r een
lijst van de subkategorieen waaruit de steekproef voor de enquete is genomen
wordt verwezen naar bijlage 2. De steekproefgrootte is 300, de populatiegrootte is
676 v~~r het District Eindhoven. Er wordt per geselekteerde kategorie een gelijk
percentage bedrijven getrokken, dit gebeurt aselekt.
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5.4. Resultaten.
De respons op de enquete is 27%.
De vragenlijst was onderverdeeld in vijf delen, namelijk: "Algemeen", "De ontwerper", "Het selektieproces", ''Toekomstige werkwijze" en "De poolorganisatie". De
resultaten zullen hieronder besproken worden per deel van de enquete.
Aigemeen
57% van de ondervraagde bedrijven maakt wei eens gebruik van nieuwe of
aangepaste produktontwerpen in het bedrijf. 41% 0-5 keer, 16% 5 tot 10 keer, 5%
10 tot 20 keer en 38% meer dan 20 keer per jaar. Er bestaat geen verband tussen
de omvang van het bedrijf en het aantal nieuwe produktontwerpen. Evenmin is er
een verband gevonden tussen het soort produktiebedrijven en het aantal nieuwe
ontwerpen.
De overige 43% gebruikt nooit nieuwe of aangepaste produktontwerpen in het
bedrijf. Van deze bedrijven is 6% van plan in de toekomst ooit nieuwe produktontwerpen in het bedrijf te gaan gebruiken.
De ontwerper
Van de bedrijven die wei gebruikt maakt van nieuwe produktontwerpen wordt bij
62% het ontwerp aileen binnen het bedrijf gemaakt, bij 36% aileen buiten het bedrijf,
en bij 2% zowel binnen als buiten het bedrijf.
Van de bedrijven die ontwerpen (ook) buiten het bedrijf laten maken is 50% bij
freelancers en 25% bij ontwerpbureaus gemaakt. 25% van de bedrijven hadden met
beide ontwerpinstanties wei eens samengewerkt.
Het aantal malen dat deze bedrijven gebruik maakt van ontwerpers buiten het
bedrijf is:
o tot 2 keer
(33%)
2 tot 5 keer
(13%)
5 tot 10 keer
(7%)
meer dan 10 keer (47%).
50% van deze bedrijven werkt hoofdzakelijk met dezelfde ontwerpers, de overige
50% met verschillende.
De bronnen waardoor het bedrijf op het idee kwam een ontwerper buiten het bedrijf
in te huren waren:
kennis/kollega
(7x)
opdrachtgever
(3x)
eigen onderzoek
(3x)
gebeurde reeds in bedrijf (1 x)
via adviesburo
(1 x)
via ingenieursburo
(1 x)
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De redenen die de bedrijven die ~ ontwerpers van buiten aantrokken aanvoerden waren:
voldoende kapaciteit van interne ontwerpers binnen het bedrijf aanwezig
(21%)
slechte ervaring met externe ontwerpers (3%)
kostenprobleem (1%)
nooit over nagedacht (9%)
anders, zoals opdrachtgever [evert ontwerp (5%)
Van de bedrijven die aileen binnen het bedrijf lieten ontwerpen was 29% van plan in
de toekomst ooit de ontwerpen buiten het bedrijf te laten maken. De redenen die
hiervoor genoemd werden waren, wanneer:
er onvoldoende kapaciteit binnen het bedrijf aanwezig is (3x)
er onvoldoende specialiteit in het bedrijf aanwezig is (7x)
anders, zoals wanneer er voldoende financien zijn (1x).
Het selektieproces
De bedrijven die wei eens ontwerpen buiten het bedrijf laten maken noemen
verschillende bronnen waardoor het bedrijf in kontakt gekomen is met de ontwerper:
ontwerper had reeds opdracht in bedrijf uitgevoerd (7x)
via kennis/kollega
(8x)
via beurs
(1x)
via adviesburo
(1 x)
via ingenieursburo
(1x)
rechtsstreeks via opdrachtgever
(5x)
De informatie die die persoon of instantie gat was dan:
(5x)
naam 1 ontwerper
adressenbestand meerder ontwerpers (3x)
werkvoorbeelden
(7x)
pratkische ervaringen
(2x)
De mate van tevredenheid met die hoeveelheid en kwaliteit van intormatie werd gewaardeerd met een gemiddelde score van 3,5 op een schaal van 5 (1: zeer slecht;
5: uitstekend).
Toekomstige werkwijze
Het medium waarmee de bedrijven, die in de toekomst ontwerpen buiten het bedrijf
zullen laten maken, in kontakt zullen proberen te komen met de ontwerper is:
rechtsstreeks via opdrachtgever (3x)
via kennis/kollega
(3x)
bladen
(1 x)
beurzen
(1x)
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opleidingsinstituut
eigen ervaring
bepaald ontwerpburo

(1 x)
(1x)
(1x)

De poolorganisatie
Aan de geenqueteerde bedrijven die ontwerpers buiten het bedrijf aantrekken, werd
gevraagd aan te geven welke informatie van belang wordt gevonden, die een
tussenpersoon bij het selekteren van een ontwerper zou moeten geven aan het
bedrijf.
De volgorde van belangrijke informatie is als voigt (van hoog naar laag):
Gemiddelde score
Informatie
- databank met adressen van ontwerpers
2.3
- specialisatie van ontwerper
4.2
- ervaring van ontwerper
4.4
- kwaliteit
4.3
- stijl en kreativiteit
4.2
- prijs
3.3
- wijze van samenwerken ontwerper/bedrijf
3.9
- standaardkontrakten
2.6
- snelheid en flexibiliteit
4.5
- anders: werkvoorbeelden!
Tenslotte werd aan deze bedrijven gevraagd of ze in het adressenbestand van
betreffende poolorganisatie opgenomen zouden willen worden. 31% antwoorde met
"ja" en 69% met "nee".
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Hoofdstuk 6. Konklusles en aanbevelingen.
6.1. Inleiding.
De konklusies die uit het SEO-onderzoek en uit de informatie over de Innovatiecentra zijn getrokken, staan in betreffende hoofdstukken reeds vermeld. In dit hoofdstuk worden de konklusies uit de enquete apart getrokken, aangezien dit onderdeel
van het onderzoek het meest omvattend was. Tenslotte worden algemene aanbevelingen, die het gehele onderzoek betreffen gegeven.
6.2. Konklusies enquete.

'*

*

'*
'*

22% (0,57 '* 0,38) van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van nieuwe
of aangepaste produktontwerpen binnen het bedrijf en laat dit ontwerp
tevens door ontwerpers van buiten het bedrijf maken. Absoluut gezien wordt
dan bij 149 bedrijven in Nederland gebruik gemaakt van externe ontwerpers
(gehele populatiegrootte is 676).
Het aantal malen dat dit per jaar voorkomt is voor 47% meer dan 10 en voor
53% minder dan 10 keer per jaar.
De bronnen die het meest worden gebruikt om in kontakt te komen met de
ontwerper zijn: kennis/kollega en opdrachtgevers zeit. De bedrijven zijn hier
redelijk tevreden mee (3,5 op een schaal van 5).
De hoogst gewaardeerde informatie die een poolorganisatie zou moeten
geven is:
- snelheid en flexibiliteit van ontwerper
- ervaring van ontwerper
- kwaliteit van ontwerper
Minder belangrijk zijn de ondervraagde bedrijven informatie als:
- konktrakt, prijs en databank.

6.3. Aanbevelingen.
Het aantal bedrijven dat voor het ontwerpen van nieuwe produkten ontwerpers van
buiten het bedrijf inhuurt is 149, v~~r het Distrikt KvK Eindhoven. In totaal zijn er 38
soortgelijke distrikten in Nederland. Over het hele land bekeken is de grootte van
deze groep dan 5662 bedrijven. 50% daarvan werkt hoofdzakelijk met dezelfde
ontwerper.
V~~r

de dan overgebleven groep is het de vraag of ze behoefte hebben aan een
poolorganisatie. De voornaamste bronnen die genoemd worden waardoor die
bedrijven in kontakt komen met de ontwerper is echter 'kennis/kollega' en 'de
opdrachtgever zelf'. Met die bron zijn de bedrijven redelijk tevreden en de bedrijven
zijn niet van plan het zoekproces naar ontwerpers in de toekomst te veranderen.
De natuurlijke behoefte van bedrijven naar een tussenmedium is dus gering.
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Het zal moeilijk zijn in kontakt te komen met die bedrijven. Aileen een zeer aktieve
benadering kan die bedrijven kennis doen nemen van het bestaan van een poolor~
ganisatie en het is dan nog onzeker of ze dat wensen. lets minder dan een derde
deel van de laatst overgebleven groep bedrijven zegt in het adressenbestand van
de poolorganisatie te willen. Hieruit kan gekonkludeerd worden dat, naast de
geringe behoefte, de interesse niet hoog genoemd mag worden.
De algemene konklusie die hieruit getrokken moet worden is dat er geen behoefte

is aan een poolorganisatie voor industrieel ontwerpers.
Mocht de opdrachtgever alsnog een poolorganisatie willen opstarten dan voigt hier
nog een aantal aandachtspunten:
de konklusie van het SEO~onderzoek is van dezelfde aard. Hierbij kan echter
wei vermeld worden dat de potentiale markt voor een poolorganisatie voor
grafisch ontwerpers wellicht groter is. Nader onderzoek hiernaar is echter
nodig.
de meest gewenste informatie-soorten zijn volgens de resultaten van de
enquete gegevens over de kwaliteit, ervaring en snelheid/flexibiliteit van de
ontwerpers. Dit moet als funktie van over te dragen informatie gezien worden
voor een poolorganisatie ;
het zal zeer moeilijk zijn om het geringe aantal potentiale klanten te bereiken.
Het in acht nemen van de in hoofdstuk 3 en 4 genoemde konklusies is aan
te bevelen.
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Bijlage 1

Eindhoven, 03-05-1992
Geachte mijnheer/mevrouw,
In opdracht van de Bedrijfskundewinkel van de Technische Universiteit Eindhoven,
voer ik als studente een marktonderzoek uit naar de behoefte voor een poolorganisatie voor ontwerpers en ontwerpburo's.
Een startende ondernemer uit de regio Eindhoven zal de resultaten van dit onderzoek gebruiken om eventueel een poolorganisatie in deze regio op te zetten.
Voor dit onderzoek schrijf ik een aantal bedrijven aan uit de kategorieen die naar
mijn mening gebruik zouden kunnen maken van ontwerpers.
Mijn vraag aan u is of iemand uit dit bedrijf de hierbij gevoegde vragenlijst zou
willen invullen en retourneren. Bij voorkeLir een persoon die betrokken is bij
besluitvorming en invoering van eventuele nieuwe produktontwerpen.
Ik zou willen benadrukken dat de medewerkil1g van aile respondenten van be lang
is om het onderzoek tot een goed einde te brengen, ook wanneer er binnen het
bedrijf geen sprake is van ontwerpaktiviteiten.
Indien uw bedrijf of instelling interesse heeft in de resultaten van dit onderzoek kun
u na 20 juni kontakt opnemen met de Bedrijfskundewinkel, telefoon 040 - 473415.
Ik verzoek u de vragenlijst in te vullen en in bijgevoegde enveloppe te retourneren
voor 20 mei 1992. Een postzegel is niet nodig.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren.
Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking,

Annette van der Hoek
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VRAGENLlJST
V~~r

u ligt de vragenlijst. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze in te vullen en, ook
indien u maar enkele vragen hebt kunnen beantwoorden, te retourneren voor 20
mei a.s ..

Bij voorkeur kunnen de vragen ingevuld worden door een persoon die betrokken is
bij de besluitvorming en invoering van eventuele nieuwe of aangepaste produktontwerpen.
De vragenlijst bestaat in totaal uit 19 vragen, verdeeld over vijf delen. Per deel
wordt uitgelegd waar de inhoud betrekking op heeft.
Wilt u de vragen als voigt beantwoorden:
o
aankruisen
invullen

Aigemeen
In dit deel worden branche, omvang en kernaktiviteiten van het bedrijf omschreven.
Ook wordt bepaald of er sprake is van ontwerpaktivititeiten(*) in het bedrijf.

1.

In welke bedrijfstak is uw bedrijf werkzaam?

2.

Hoeveel werknemers telt het bedrijf?
o minder dan 10
o 10 - 50
o 50 - 100
o meer dan 100

3.

Wat zijn de kern-aktiviteiten van uw bedrijf?

4.

Wordt er binnen uw bedrijf wei eens gebruik gemaakt van nieuwe of aangepaste ontwerpen van produkten of produktonderdelen?
o ja
o nee

Indien "ja", ga verder met vraag 6.
Indien "nee", ga verder met vraag 5.
(*)

Ais er over "ontwerpen" wordt gesproken, mag hier ook aileen het vormgeven van produkten toe worden gerekend. Het gaat om industrieel ontwerp en
industriale vormgeving.
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5.

Verwacht u dat er in de toekomst in dit bedrijf gebruik gemaakt zal gaan
worden van nieuwe of aangepaste ontwerpen van produkten of produktonderdelen?
D ja
D nee

Indien "ja", ga verder met vraag 17.
Indien "nee", kunt u stoppen en de vragenlijst retourneren.

6.

Hoe vaak wordt er per jaar in dit bedrijf gebruik gemaakt van ontwerp van nieuwe of aangepaste ontwerpen van produkten of produktonderdelen?
D 0 tot 5 keer
D 5 tot 10 keer
D 10 tot 20 keer
D meer dan 20 keer

De ontwerper
Door de volgende vragen wordt bepaald of het bedrijf de ontwerpen binnen of
buiten het bedrijf heeft laten uitvoeren. Indien externe ontwerpers zijn aangetrokken
wordt de motivatie daartoe belicht.
Deze vragen hoeft u aileen in te vullen, indien er binnen uw bedrijf reeds gebruik is
gemaakt van nieuwe of aangepast ontwerpen van produkten.
Worden de ontwerpen binnen het bedrijf of buiten het bedrijf gemaakt? (u
kunt meerdere hokjes aankruisen)
D binnen het bedrijf
D buiten het bedrijf: freelance
D buiten het bedrijf: ontwerpbureau
Indien aileen "binnen het bed rijf" , ga verder met vraag 8.
Indien "buiten het bedrijf", ga verder met vraag 11.

7.

8.

Waarom maakt u geen gebruik van ontwerpers van buiten het bedrijf?
D voldoende kapaciteit van interne ontwerpers binnen het bedrijf aanwezig
D slechte ervaring met externe ontwerpers
D kostenprobleem
D nooit over nagedacht
Danders, nl. ...

9.

Denkt het bedrijf in de toekomst ooit gebruik te gaan maken van ontwerpers
of ontwerpbureaus buiten het bedrijf?
D ja
o nee

Indien "ja", ga verder met vraag 10.
Indien "nee", u kunt stoppen en de vragenlijst retourneren.
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10.

Dit bedrijf zal gebruik gaan maken van externe ontwerpers, indien ...
er onvoldoende kapaciteit binnen het bedrijf aanwezig is
er onvoldoende specialiteit in het bedrijf aanwezig is
deze beter bereikbaar zijn voor de organisatie
Danders, nl. ...

o
o
o

Ga nu verder met vraag 17.
11.

Hoe vaak per jaar maakt het bedrijf gemiddeld gebruik van ontwerpers
buiten het bedrijf?
o 0 tot 2 keer
o 2 tot 5 keer
o 5 tot 10 keer
o meer dan 10 keer

12.

Wordt hoofdzakelijk gewerkt met dezelfde ontwerper/ontwerpbureaus of
voornamelijk verschillende?
o dezelfde ontwerper/ ontwerpbureau
o verschillende ontwerpers / ontwerpbureaus

13.

Hoe kwam het bedrijf op het idee een ontwerper buiten het bedrijf in te
huren.
o gebeurde reeds in het bedrijf
o via innovatiecentrum
o via adviesbureau
o via ingenieursbureau
o via kennis/collega
Danders, nl. ...

Het selektieproces
Door middel van de volgende vragen wordt achterhaald hoe het bedrijf te werk is
gegaan bij het selekteren van een ontwerper.
U hoeft de volgende vragen aileen in te vullen wanneer het bedrijf reeds gebruik
heeft gemaakt van ontwerpers of ontwerpbureaus buiten het bedrijf.
14.

Via welke persoon/instantie/dokumentatie is het bedrijf direkt in kontakt
gekomen met de ontwerper/ontwerpbureau.
o ontwerper had al opdracht uitgevoerd voor het bedrijf
o beurs
o advertentie
o brochure/reklame
o gouden gids
o innovatiecentrum
o adviesbureau
o ingenieursbureau
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o kennis/collega-bedrijf
Danders, nl. ...
15.

Welke informatie gaf die persoon/instantie/dokumentatie? (u kunt meerdere
hokjes aankruisen)
o naam van een ontwerper
o adressen van meerdere ontwerpers
o werkvoorbeelden
Danders, nl. ...

16.

Geeft u de tevredenheid met de informatie die het bedrijf bij de tussenpersoon/instantie/dokumentatie ontving door een hokje aan te kruisen op de
volgende schaal.
1 = zeer slecht
5 = uitstekend

II

II
1

2

3

4

5

Toekomstige werkwijze
Door middel van onderstaande vragen, wordt bepaald hoe het bedrijf in de
toekomst het selektieproces zal uitvoeren.

U hoeft onderstaande vragen aileen in te vullen indien de verwachting is dat er in
de toekomst nieuwe of aangepaste ontwerpen van produkten gebruikt zullen
worden in het bedrijf.
17.

Worden de ontwerpen binnen of buiten het bedrijf gemaakt? (u kunt meerder
hokjes aankruisen)
o binnen het bedrijf
o buiten het bedrijf: freelancer
o buiten het bedrijf: ontwerpbureau

Indien aileen "binnen het bedrijf', u kunt stoppen en de vragenlijst retourneren.
Indien "buiten het bedrijf", ga verder met vraag 18.
18.

Via welk medium zal het bedrijf in de toekomst in kontakt proberen te komen
met een ontwerper/ ontwerpbureau?
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De poolorganisatie
Door middel van de volgende vragen proberen we te achterhalen wat belangrijke
aandachtspunten zijn voor een poolorganisatie.
Een poolorganisatie is in dit geval het kontaktmedium tussen ontwerpers/ ontwerpbureaus enerzijds en bedrijven als opdrachtgevers van ontwerpopdrachten
anderzijds.
19.

Welke informatie vindt het bedrijf van belang die een tussenpersoon bij het
selekteren van een ontwerper/ ontwerpbureau geeft.
Geef de volgende punten een score van 1 tot 5.
1: onbelangrijke informatie
5: zeer belangrijke informatie
score
Uitgebreide databank van namen en
adressen van ontwerpers
Specialisatie ontwerper
Ervaring van ontwerper
Kwaliteit
Stijl en kreativiteit
Prijs
Manier van samenwerken ontwerper-bedrijf
Standaardkontrakten
Snelheid en flexibiliteit

Zou u in het adressenbestand van betreffende poolorganisatie opgenomen willen
worden?
o ja
o
nee
Indien ja, zou u naam en adres van het bedrijf hieronder willen noteren.
Naam en adres van bedrijf:

EINDE

Wilt u de vragenlijst voor 20 mei in bijgesloten enveloppe retoLirneren. Een postzegel is niet nodig.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking.
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Bijlage 2

Totale populatie voor de steekproef.
Selektie uit de kategorie "industrie" van de adres-bestanden van de Kamer van
Koophandel in het District KvK Eindhoven.

2551 fabrieken van houten huishoudelijke artikelen
2553 fabrieken van houten school-, kantoor- en tekenbehoefien
2559 houtwarenfabrieken niet eerder genoemd
2571 fabrieken van houten meubelen en halffabrikaten
2622 enveloppen- en school- en kantoorbenodigdhedenfabrieken
311

rubberverwerkende industrie

313

kunststofverwerkende industrie

3222 grof aardewerk-fabrieken
3223 fijn aardewerk- en porseleinfabrieken
3225 sanitair aardewerk-fabrieken
3251

betonwarenfabrieken

3283 glasproduktenfabrieken niet eerder genoemd
3441 fabrieken van stalen en non-ferrometalen ramen, deuren, wanden en dergelijke
3451 metalen meubel-fabrieken en dergelijke
3553 stalen kantoormeubelfabrieken
3469 blikwaren- en andere metalen emballage-fabrieken
3472 lokale verwarmings- en kookapparatenfabrieken
3481
3482
3484
3485
3489

handgereedschappenfabrieken
scharen-, messen- en bestekfabrieken
verlichtingsornamentenfabrieken
huishoudelijke artikelenfabrieken
metaalwarenfabrieken niet eerder genoemd

3511

landbouwmachinefabrieken
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352

metaalbewerkingsmachine-industrie

3541 hijskranen-, liften- en andere transportwerktuigen fabrieken
3581 kantoormachinefabrieken
3584 komputerfabrieken
3593 weegwerktuigen- en winkelmachinefabrieken
3594 huishoudmachinefabrieken
3693 elektrische en elektronische meet- en regelapparaten- en elektromedische
toestellenfabrieken
3694 telekommunikatie- en signaalapparatenfabrieken
3697 huishoudelijke elektrische apparaten-fabrieken
3698 elektrische apparatenfabrieken niet eerder genoemd
371

autoindustrie en -assemblagebedrijven

373

auto-onderdelenindustrie

3741
3742
3744
3748

nieuwbouwnieuwbouwnieuwbouwnieuwbouw-

en
en
en
en

reparatiewerven
reparatiewerven
reparatiewerven
reparatiewerven

van
van
van
van

sport- en rekreatievaartuigen
binnenvaartschepen
schepen voor de kleine handelsvaart
woonboten en casco's

3761 rijwiel- en motorrijwielfabrieken en -montage-inrichtingen
3763 rijwiel- en motorrijwielonderdelen- en toebehoren fabrieken
379

overige transportmiddelenindustrie

3811

medische, chirurgische, tandheelkundige en veeartsenijkundige instrumenten-fabrieken en dergelijke
3812 orthopedische en prothese-artikelen-fabrieken
382

meet- en regelapparaten- en overige instrumenten-industrie

3831

optische en fototechnische artikelen-fabrieken

384

klokken- en uurwerkfabrieken

392

muziekinstrumentenindustrie

394

speelgoed- en sportartikelenindustrie
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