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Achtergrond
In dit onderzoek staat innovatie in de sector Staal en staalconserveren centraal.
De sector wordt gezien als een onderdeel van de bouwsector. De bouwsector
staat bekend als een weinig innovatieve sector. De behoefte aan vernieuwing
vanuit zowel de maatschappij als de bouwsector zelf is echter groot. Deze
vernieuwing behelst een transformatie naar een bouwsector met duurzamere
productiemethoden en producten, meer transparantie en aanbestedingen met
selectie op prijs/kwaliteit. De vernieuwingen moeten leiden tot een hogere
toegevoegde waarde voor de eindgebruiker welke in dit onderzoek wordt
aangeduid met een duurzamere staalconstructie. Het gaat hierbij om de
duurzaamheid van staalconstructies, zoals bruggen, sluizen en schepen,
aanzienlijk te verbeteren. Dit is de doelstelling in het project Professionalisering
Staalconserveren. Hierin werken de deelnemers uit de sector Staal en
staalconserveren aan een structurele en onomkeerbare kwaliteitsverbetering.
Dit onderzoek maakt hier onderdeel van uit.
Het ontbreekt aan inzicht in hoe in de sector innovaties op systeemniveau tot
stand komen, wie er bij betrokken zijn en hoe de sector presteert op haar
innovatieve vermogen. Doel van het onderzoek is het verbeteren van de
innovatieprestatie in de sector. Dit moet uiteindelijk leiden tot duurzamere
staalconstructies.
Innovatiesysteem
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek is het theoretisch kader afgeleid uit de
wetenschappelijk benaderingen van innovatiesystemen. Hierbij wordt nader
ingegaan op het concept van sectorale innovatiesysteem (SSI).
Een sectoraal innovatiesysteem (SSI) bestaat uit een set van producten en
processen welke door bedrijven worden omgezet in een eindresultaat. Markt en
niet-marktgerelateerde activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van de
creatie, productie en verkoop van de producten. Een sector heeft een specifieke
kennisbasis, technologieën en vraag en aanbod, welke specifiek is voor de
sector. In sectoren wordt kennis uitgewisseld door werknemers, worden
zakelijke afspraken gemaakt en komen wetten, routines, regels en normen tot
stand. De interactie vindt plaats in processen van communicatie,
kennisuitwisseling, coöperatie en concurrentie. Het systeem bestaat uit drie
bouwstenen; Instituties, Kennis & Technologie en Actoren & Netwerken.
Centraal in het systeem staan de innovatieprocessen Ontstaan, Verspreiden en
Toepassen van kennis.
In de discussie over de toepassing van het concept zijn enkele aanvullingen op
het concept besproken en toepasbaar gemaakt voor het doel van dit
onderzoek. Een belangrijke aanvulling in relatie tot dit onderzoek betreft de
relatie tussen innovatieprocessen op bedrijfsniveau (Zoeken, Selecteren,
Implementeren en Leren) en sectorniveau (Ontstaan, Verspreiden en Toepassen
van kennis), deze blijken overeen te komen. Voor het meten van de
innovatieprestatie van de sector Staal en staalconserveren zijn enkele
methodische aanvullingen gedaan op het SSI concept zodat dit kan worden
toegepast voor het beschrijven van het systeem en meten van de
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innovatieprestatie van de sector. Het analysekader biedt daarmee een bruikbaar
analysekader voor dit onderzoek (zie bijlage 1 Analysekader).
De sector Staal en staalconserveren
In hoofdstuk 3 is het innovatiesysteem van de sector beschreven aan de hand
van de drie bouwstenen. De Actoren en Netwerken van het innovatiesysteem
bestaan uit de deelnemers in de productieketen zoals Toeleveranciers,
Opdrachtnemers en Opdrachtgevers. Zij maken via een contractueel systeem
afspraken over de kwaliteit van het bouwen en onderhouden van
staalconstructies. De productieketen wordt vertegenwoordigd door
brancheorganisaties. Deze spelen een belangrijke rol in het verspreiden van
kennis en het behartigen van de sectorbelangen door lobbyactiviteiten. De
productieketen wordt ondersteund door de kennisinfrastructuur zoals
onderzoeksinstellingen, Universiteiten en Ingenieursbureaus.
Instituties reguleren de sector en hebben een grote invloed op het scheppen
van een innovatief klimaat. De Wet- en regelgeving, normen en
stimuleringsprojecten komen in netwerken tot stand. Hierin zijn
beleidsministeries,
kennisinfrastructuur,
brancheorganisaties
en
de
productieketen vertegenwoordigd. De belangrijkste Kennis & Technologie
gebieden in relatie tot een duurzame staalconstructie zijn vraagspecificatie,
verfproducten, applicatieprocessen, omgeving en ontwerpaspecten. De output
van het systeem is een “duurzame staalconstructie”.
Samenvattend kan gesteld worden dat er vanuit het institutionele kader sterk
gestuurd wordt op meer toegevoegde waarde van de output van het systeem.
Dit betekent dat er meer ruimte voor innovatie moet komen in de
vraagspecificatie. Innovatie moeten worden meegewogen in een aanbesteding
met selectie op basis van prijs/kwaliteit. Dit bevordert product- en procesinnovatie
zoals
duurzamere
verfsystemen,
applicatieprocessen
en
onderhoudsvriendelijk ontworpen staalconstructies. De sector ondervindt hierbij
steeds meer concurrentie vanuit vervangende technologieën zoals
betontechnologie en composiet technologie. De veranderingen hebben een
grote impact op de ontwikkeling van kennis- en technologiegebieden in de
sector. Het integreren van de kennisgebieden bij het opstellen van een
vraagspecificatie en vervolgens de aanbieding is de belangrijkste uitdaging voor
de sector.
Innovatieprestatie
In hoofdstuk 4 is een beschrijving gegeven van de prestatie van het
innovatiesysteem. De prestatie is gemeten met behulp van een enquête onder
bedrijven uit de productieketen. Hierbij is een representatief aantal organisaties
gevraagd naar verschillende aspecten van het Ontstaan, Verspreiden en
Toepassen van vernieuwingen in de sector welke de duurzaamheid van de
staalconstructie bevorderen. Daarnaast zijn drie deelaspecten Leren, Selecteren
en Externe contacten onderzocht.
De enquête is opgesteld op basis van gevalideerde enquêtes op bedrijfsniveau.
Deze zijn aangevuld met specifieke aspecten uit de literatuur en zijn toepasbaar
gemaakt voor dit onderzoek. Deze is vervolgens voorgelegd aan
branchevertegenwoordigers om de relevantie van de gestelde vragen aan te
scherpen. De uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid van het onderzoek is getoetst
bij een aantal buitenstaanders. De enquête is aangepast op basis van het
geleverde commentaar (zie bijlage 7 Enquête).
Aan het onderzoek hebben in totaal 56 respondenten deelgenomen. De
reacties zijn evenredig verdeeld over toeleveranciers, opdrachtnemers
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(metaalconservering en staalconstructeurs) en opdrachtgevers (overheid en
privaat).
In de enquête zijn algemene vragen gesteld met betrekking tot de achtergrond,
rol van de respondent in de organisatie, organisatie omvang,
concurrentiepositie en innovatiebudget. De vragen zijn gebruikt om relaties te
kunnen leggen met de innovatieprestatie. In het onderzoek is een verband
aangetoond tussen de concurrentiepositie en duurzaamheid in relatie tot de
innovatieprestatie van de productieketen.
In het onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit geanalyseerd aan de
hand van een aantal statistische methodieken. Geconcludeerd kan worden dat
de betrouwbaarheid en validiteit van de ontwikkelde enquête statistisch
verantwoord is. Dit geldt ook voor de ontwikkelde meetschalen van de
deelaspecten leren, externe contacten en selecteren.
De score van de innovatieprestatie in de productieketen is 2,6. Dit is gemeten
op een schaal van 1 tot 4. De score voor de hoofdvariabelen zijn; Ontstaan
(2,8), Verspreiden (2,5) en Toepassen (2,6). De uitkomsten blijken significant te
verschillen. Het belangrijkste aandachtpunt voor verbetering is het verspreiden
van kennis. Verbeterpunten zijn interne communicatie tussen marketing en
technologie en het aantal bijeenkomsten in de organisatie over vernieuwing.
Organisaties nemen nauwelijks een formele beslissing over welke
vernieuwingen moeten worden ontwikkeld en er wordt te weinig gepubliceerd
over vernieuwingen.
De uitkomsten van de innovatieprestatie blijken significant te verschillen tussen
de rollen in de productieketen. Uit het onderzoek blijkt dat de toeleveranciers
en de overheidsopdrachtgevers het meest innovatief zijn. De opdrachtnemers
staalconstructie en metaalconservering en opdrachtgevers privaat scoren lager
dan gemiddeld. De lagere score wordt veroorzaakt door een lage score voor
het verspreiden van kennis (2,0). Verbeterpunten voor het deelaspect externe
contacten zijn de samenwerking met Universiteiten, het publiceren over
vernieuwingen in de keten en het delen van kennis over minder succesvolle
innovatie tussen ketenpartners.
Aanbevelingen
De belangrijkste verbeteringen in de innovatieprestatie van de productieketen
betreft het verspreiden van kennis en het deelaspect externe contacten. In
hoofdstuk 6 zijn aanbevelingen gedaan welke gericht zijn op de verbetering
van beiden aspecten.
•
•
•
•
•
•
•

Maak de duurzaamheidgegevens meetbaar.
Richt een kennisplatform op bestaande uit vertegenwoordigers in de sector.
Borg de gegenereerde kennis in een cursus Staal en staalconserveren.
Maak testmogelijkheden een vast onderdeel in contracten.
Breng de concurrentiepositie van de sector in kaart.
Beheer de projectresultaten uit het project Professionalisering
Staalconservering als basisdocument voor de gehele sector.
Maak innovatie een vast onderdeel in contracten.

Met dit onderzoek is een 0-meting van de innovatieprestatie gedaan.
Aanbevolen wordt het onderzoek na 2 jaar opnieuw uit te voeren. Hiermee is
een instrument ontwikkeld om de innovatieprestatie te meten op organisatie-,
branche- en sectorniveau. Dit instrument kan worden toegepast voor het
meten van andere deelsectoren binnen de bouwsector. Daarmee kan een meer
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objectieve vergelijking worden gemaakt tussen de deelsectoren en kan van
elkaar worden geleerd.
De aanbevelingen moeten invulling geven aan de ondertiteling van dit
onderzoek “Samen op weg naar een sterke keten”. Dit moet leiden tot meer
toegevoegde waarde voor de eindgebruiker, een duurzaam gefabriceerde
staalconstructie en een stevige concurrentiepositie van de sector.
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Nu ik aan het schrijven van het voorwoord begin realiseer ik me dat dit het
laatste hoofdstuk is in de afsluiting van mijn studie Technische
Innovatiewetenschappen aan de Universiteit in Eindhoven. Een mooi moment
om even stil te staan bij wat het me heeft opgeleverd.
Ik kijk met veel plezier terug op de colleges, de boeiende discussies en de
contacten met studiegenoten. De colleges over o.a. sociologie, psychology,
human factors, duurzaamheid, globalisering etc. heb ik ’s avonds met veel
plezier gevolgd. De kennis heeft mijn kijk op innovatie en de betekenis daarvan
voor de maatschappij aanzienlijk verrijkt en mijn enthousiasme daarover
bevestigd. Lastiger was het te moeten studeren op momenten waarvoor sociale
activiteiten wijken. Gelukkig heeft het thuisfront daar vaak begrip voor gehad.
Wat het me heeft opgeleverd is een mooie vriendschap met mijn studiemaatje
Ronald. Genoten heb ik van zijn scherpe geest, de discussies, maar vooral zijn
betrokkenheid, sociale en humorvolle persoonlijkheid en de eetafspraken.
De opgedane kennis heb ik goed kunnen gebruiken in mijn dagelijkse werk als
adviseur bij de afdeling Innovatie & Ontwikkeling bij de Rijkswaterstaat
Bouwdienst. Een resultaat hiervan is de voorliggende scriptie die naadloos
aansluit bij het project Professionalisering Staalconservering. Dit is een van de
projecten binnen het programmabureau PSIBouw (Proces en Systeeminnovaties
in de bouw). De bouwsector staat voor de uitdaging om meer te innoveren, en
daarmee de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker te verhogen. Met dit
onderzoek hoop ik een bescheiden bijdrage te hebben geleverd aan meer
inzicht in hoe innovaties in deelsector als die van Staal en staalconserveren tot
stand komen. Dit kan ook in andere deelsectoren binnen de bouwsector
worden toegepast.
Graag wil ik een aantal mensen bedanken die me hebben geholpen met het
opzetten van de enquête en het schrijven van mijn scriptie. Vertegenwoordigers
vanuit de brancheorganisaties; Geert Geelkerken, Cees Bos en Hans Du
Mortier. Voor het testen en becommentariëren van de internetenquête wil ik
Anne-Beth Broeders, Edwin Meeuwsen, Ingrid Roos en Jeroen Vleggaar
bedanken. Voor het kritisch becommentariëren van mijn scriptie en de enquête
wil ik Jan Vleggaar, en Ronald Wielinga bedanken. Voor de statistische
adviezen wil ik Chris Snijders graag bedanken. Mijn afstudeerbegeleiders Emilia
van Egmond, André Dorée, Albert Barneveld en Stache Bancken wil ik
bedanken voor de kritische opmerkingen en adviezen welke me scherp hebben
gehouden tijdens het schrijven van mijn scriptie.
Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor het doorzettingsvermogen dat ze mij
hebben meegegeven om een studie naast een fulltime baan met succes te
kunnen afronden. Mijn partner Nikki wil ik graag bedanken voor haar geduld
en begrip dat ze heeft opgebracht op de momenten waarop ik moest studeren.
Andreas Heutink,
Januari 2008
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1.1 Achtergrond

De bouwsector staat bekend als een weinig innovatieve sector. De behoefte
aan vernieuwing vanuit zowel de maatschappij als de bouwsector zelf is echter
groot. Deze vernieuwing behelst een transformatie van een conservatieve naar
een bouwsector met duurzamere productiemethoden en producten welke een
hogere toegevoegde waarde voor de eindgebruiker meebrengen. In dit
onderzoek staan vernieuwingen in de sector Staal en staalconserveren centraal.
Innovatie of vernieuwing is het invoeren van nieuwe ideeën, goederen,
diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar
ook binnen bredere verbanden. Het proces van innovatie draait om dingen op
een nieuwe (en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken. Het Onstaan,
Verspreiden en Toepassen van vernieuwingen zijn de processen die tot
verandering en economische voorspoed in een sector leiden. Het gaat hierbij
om vernieuwingen op het gebied van de duurzaamheid van staalconstructies,
zoals bruggen, sluizen en schepen, te verbeteren. De verbeteringen zijn
bijvoorbeeld verfproducten die langer meegaan, minder schadelijk zijn voor het
mens en milieu of een onderhoudsvriendelijk ontworpen staalconstructie. Maar
ook processen van voorbehandeling en applicatietechnieken die zorgen voor
een hogere duurzaamheid. Deze verbeteringen worden samengevat als
duurzame innovaties.
In dit onderzoek wordt de deelsector Staal en staalconserveren afgebakend als
innovatiesysteem. In sectorale innovatiesystemen wordt specifieke kennis
gedeeld door deelnemers in een netwerk hetgeen het Onstaan, Verspreiden en
Toepassen van innovaties kan verbeteren. De primaire deelnemers zijn
toeleveranciers, opdrachtnemers en opdrachtgevers (productieketen). Zij maken
via een traditioneel contractueel systeem afspraken over het realiseren van een
duurzame staalconstructies. Zij worden ondersteund door kennisinstellingen
zoals universiteiten, en ingenieursbureaus. De richting waarin duurzame
producten en processen zich ontwikkelen wordt beinvloed door door specifiek
geldende wet- en regelgeving. De sector ondervindt concurrentie van andere
vervangende technologieën, waarmee dezelfde functie kan worden
gerealiseerd zoals betontechnologie, composiettechnologie en vezelversterkte
kunstoftechnologie. Het gezamenlijke belang van de bedrijven in de sector is de
concurrentiepositie te versterken ten opzichte van concurrerende
technologieën.
Een
aantal
brancheorganisaties,
opdrachtgevers,
universiteiten
en
ingenieursbureaus hebben het initiatief genomen een projectvoorstel
Professionalisering Staalconservering in te dienen by PSIbouw (Proces en
systeeminnovatie in de bouwsector). Doel van dit project is voorwaarden te
Creëren om een kwaliteitssprong te realiseren van de output van de sector. Dit
verhoogt de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker. Eén van de pijlers om
dit te realiseren is het stimuleren van de innovaties in de sector in de gewenste
richting. De voorliggende scriptie maakt een integraal onderdeel uit van dit
project en is vooral gericht op het aspect innovatie.
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1.2 Probleemstelling, vraagstelling en onderzoeksmethode

Het ontbreekt aan inzicht in hoe innovaties in de sector Staal en
staalconserveren tot stand komen, wie er bij betrokken zijn en hoe de sector
presteert op haar innovatieve vermogen. Dit inzicht is nodig voordat
aanbevelingen voor verbetering van de prestatie kunnen worden gedaan. Uit
de probleemstelling kunnen een tweetal onderzoekvragen worden afgeleid:
Hoe kan het innovatiesysteem voor de sector Staal en staalconserveren worden
beschreven?
Hoe presteert het innovatiesysteem in de productieketen van de sector Staal
en staalconserveren.
Op basis een voorstudie ter voorbereiding op de onderzoeksopdracht is
gekozen is voor een onderzoeksbenadering die bestaat uit het zoeken naar een
geschikt analysekader aan de hand van een literatuuronderzoek over
innovatiesystemen. Met dit analysekader kan een onderzoeksinstrument
worden ontwikkeld voor een beschrijving van het innovatiesysteem en het
meten van innovatie prestaties van de produktieketen. De verschillende fasen in
het onderzoek zijn hieronder schematisch weergeven.

Figuur 1 Schematisch overzicht onderzoek

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de theoretische achtergronden van innovatiesystemen
beschreven. Waarbij nader wordt ingegaan op de toepassing van sectorale
innovatiesystemen. Er volgt een discussie en enkelen aanvullingen op het
concept welke resulteren in een analysekader. In hoofdstuk 3 wordt de sector
Staal en staalconserveren beschreven op basis van de sectorale
systeembenadering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van desktop onderzoek en
resultaten uit workshops die gehouden zijn onder de betrokkenen in het project
professionalisering Staalconservering.
In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de hoofdvraag van dit onderzoek naar
de innovatieprestatie van de productieketen in de sector Staal en
staalconserveren. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en worden de
onderzoekvragen beantwoord. In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan
voor de verbetering van de innovatieprestatie. In hoofdstuk 7 wordt een
nabeschouwing gegeven op het onderzoek.
Hoofdstuk

Onderwerp

Gehanteerde methode

Theoretisch kader; Innovatiesystemen

Literatuur

3

Beschrijving van de sector Staal en
staalconserveren

Desktop onderzoek / workshop

4

Prestatie innovatiesysteem

Enquête en statistische analyse

5

Conclusies

Antwoord op de onderzoeksvraag

6

Aanbevelingen

Analyse voor verbeterpunten

7

Nawoord

Nabeschouwing van het onderzoek

2

Tabel 1 Hoofdstukken, onderwerpen en gehanteerde methoden
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Innoveren betreft het succesvol ontwikkelen en introduceren van verbeterde of
nieuwe producten of processen en vormen van samenwerking binnen een
business-sector.
2.1 Inleiding

De bron van innovatie is de creatieve mens die gebruik maakt van bestaande
kennis. Innovatie is een fundamentele bron van economische verandering
(Carlson,1991). Het innovatieve vermogen van bedrijven is mede bepalend
voor hun concurrentiekracht. Innoveren vindt plaats binnen een kader van
bijvoorbeeld wet- en regelgeving en interactie tussen spelers binnen en buiten
het bedrijf waarbij kennis wordt uitgewisseld. Het samenspel binnen dit kader
wordt aangeduid als het innovatiesysteem. Vernieuwing in het samenspel
duiden we aan met systeeminnovatie.
Duurzaamheid is een belangrijke drijvende kracht voor technologische innovatie
in de bouwsector (Miozzo, 2003). Binnen de sector Staal en staalconserveren
omvat innovatie nieuwe producten en processen. Nieuwe producten zoals
onderhoudsvriendelijk staalontwerpen, corrosiebestendige legeringen en
coatings.
Processen
zoals
schonere
en
snellere
applicatieen
voorbehandelingprocessen, airless/airmix en HPLV (High Volume Low pressure)
technieken van aanbrengen van verf en gerobotiseerd voorbehandelen en
aanbrengen van verf. Als derde bron voor innovatie zijn er systeeminnovaties
zoals een nieuw contractsysteem waarbij een veel groter beroep wordt gedaan
op het creatieve vermogen van de uitvoerders voor het vinden van duurzamere
oplossingen (Luiten, 2005). Daarnaast is er een verschuiving waar te nemen
van een lineair innovatiemodel, waarbij innovaties tot stand komen in één
organisatie, naar een model van open innovatie waarbij innovaties in
samenwerking tussen meerdere organisatie tot stand komen (Chesbrough,
2003, Berkhout, 2006). Deze inzichten zijn aanleiding om innovaties te
bestuderen als een samenspel tussen vraag en aanbodzijde in sectoren (Geels,
2004).
In dit hoofdstuk worden de verschillende conceptuele benaderingen van
innovatiesystemen uiteengezet. Hierbij wordt ingegaan op het concept van
sectorale innovatiesystemen en de mogelijkheden voor toepassing van het
concept voor de analyse van innovaties in de sector Staal en staalconserveren.
In een discussie worden aanvullingen op het concept besproken. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een analysekader dat in dit onderzoek wordt gehanteerd.
2.2 Innovatiesystemen

De wereldeconomie is in toenemende mate afhankelijk van de productie, de
distributie en het gebruik van kennis. Er is becijferd dat meer dan 50 % van het
gross domestic product (GDP) in de economieën van de belangrijkste OECD
landen gebaseerd is op een kenniseconomie. (Chang, 2004). Het concept van
innovatiesystemen biedt de mogelijkheid om kenniseconomieën te bestuderen.
De systems of innovation (SI) benadering deed zijn intrede aan het einde van
de jaren tachtig. Carslon definieert een systeem als volgt:
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“Een set van componenten die een bepaalde relatie (interactie) met elkaar
hebben om een gezamenlijk doel te verwezenlijken. Systemen bestaan daarom
uit componenten, relaties en eigenschappen” (Carlson, 2002)
Edquist heeft het innovatiesysteem gedefinieerd als:
“All important economic, social, political, organizational, and other factors
that influence the development, diffusion, and use of innovations” (Edquist,
2001)
De centrale gedachte achter de SI benadering is dat innovatie en diffusie zowel
een individuele als een collectieve activiteit is (Alkemade et all, 2007).
Het concept is voortgekomen uit de evolutionaire theorie van economische en
technologische ontwikkeling. De innovatiesysteem (SI) literatuur beschouwt
innovatie als een evolutionair en sociaal proces (Edquist, 2004). Sinds de
introductie van de term “national systems of innovation” (NSI) door Freeman
aan het eind van de jaren tachtig vond het concept een brede toepassing door
beleidsmakers en onderzoekers. Het concept wordt gebruikt om de
kenniseconomieën te analyseren voor wat betreft haar kernactiviteiten; het
Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis. Voor het begrijpen, verklaren
en bijsturen van innovatieprocessen kan het concept van innovatiesystemen
een bruikbaar hulpmiddel zijn. In hoeverre het concept bruikbaar is voor het
doel van dit onderzoek wordt onderzocht aan de hand van een drietal
varianten; nationale-, regionale- en sectorale innovatiesystemen. Deze worden
onderstaand in hoofdlijnen toegelicht.
Eind jaren tachtig begin negentig hebben Freeman (1987), Lundfall (1992) en
Nelson (1993) de grondslagen gelegd voor de NSI benadering. Freeman,
definieert NSI als een netwerk van publieke instituties en private sectoren,
welke nieuwe technologieën imiteren, importeren, aanpassen en Verspreiden.
Het Nationale innovatiesysteem concept wordt toegepast om verschillen in
economische prestaties tussen landen te bestuderen. De verschillen in
institutionele opzet, structuur van productie en consumptie worden gezien als
verklaringen voor het verschil.
Het concept van Regional systems of innovation (RSI) wordt in de literatuur
beschreven door onder andere Cooke en Niosi (Cooke, 1997; Niosi, 2000). Het
regionale innovatiesysteem concept wordt gebruikt om de verschillen in
economische groei in regio’s te kunnen analyseren en verklaren. Regio’s
kunnen zich uitstrekken over meerdere landen en binnen de landsgrenzen.
Niosi definieert RSI’s als regio’s waar innovatieve activiteiten plaatsvinden. Hij
stelt dat verschillen in innovatieve activiteiten in regio’s gemeten moeten
kunnen worden op basis van het aantal patenten (Niosi, 2000). Voorbeelden
van deze regionale industrieontwikkelingen zijn de economische
ontwikkelingen in bijvoorbeeld het Ruhrgebied, dat grenst aan verschillende
regio’s in Duitsland, Nederland, Belgie, Luxemburg. Een voorbeeld van een
regionale ontwikkeling binnen de landsgrenzen is Silicon Valley (Saxenian,
2002, 2004).
In het concept van Sectoral Systems of Innovation (SSI) (Malerba, 2002) staat
de sector centraal. Malerba definieert een sector als:
“A sector is a set of activities that are unified by some related product group
for a given or emerging demand and that share some basic Knowledge”
(Malerba, 2002)
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Malerba definieert een sectoraal innovatiesysteem als:
“Sectoral system of innovation and production is a set of new and established
products for specific uses, and the set of agents carrying out market and nonmarket interactions for the creation, production and sale of those
products”(Malerba 2002, 2004)
Carlson en Stakiewicz introduceren het concept Technological Systems (TS). Zij
spreken over technologische in plaats van sectorale systemen. Technologische
systemen worden gedefinieerd als:
“Technological systems are networks of agents interacting in a specific
technology area under a particular institutional infrastructure for the purpose
of creating, diffusing and utilizing technology focus on knowledge,
information and competence flow” (Carlson, 1991)
Beide systemen worden beschreven als een netwerk van deelnemers welke
elkaar economische en industrieel beïnvloeden binnen de institutionele kaders
en betrokken zijn bij het Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van technologie.
Kennis staat in beide systemen centraal. SSI en TS worden gerekend tot de
sectorale innovatiesystemen (Chang, 2004). De voordelen van het gebruik van
de sectorale innovatiesysteem benadering is volgens Malerba een beter begrip
van; de systeemgrenzen van een sector, de actoren en hun interacties, het
specifieke leer en innovatieproces in de sector en de verschillende factoren die
ten grondslag liggen aan de prestaties van organisaties in een sector.
De verschillende conceptuele benaderingen van innovatiesystemen in de
literatuur zijn voor de waterzuiveringstechnologie in Nederland onderzocht
door Wielinga (Wielinga, 2006). In dit onderzoek is de innovatieprestatie van
de waterzuiveringssector onderzocht. Het SSI concept is door Miozzo toegepast
voor de analyse van de Europese Bouwsector (Miozzo, 2004).
Samenvattend kan vanuit de literatuur gesteld worden dat de SI benadering
een bruikbaar concept is om meer inzicht te verkrijgen in de innovatieprocessen
in een land, regio, sector/techniek. Miozzo constateert dat de SI benadering
een bruikbaar concept is voor de bouwsector. Er zijn specifieke factoren zoals
het projectmatige karakter van de bouwsector waarmee rekening gehouden
moet worden (Miozzo, 2004). Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 2.4
discussie en aanvullingen. De sector Staal en staalconserveren kunnen worden
gezien als een onderdeel van de bouwsector met dezelfde structuur,
institutioneel kader en deelnemers.
Voor het analyseren van innovatie in de sector Staal en staalconserveren is het
theoretische kader van SSI en TS de meest geschikte. In dit onderzoek is
daarom gekozen voor toepassing van het concept SSI.
2.3 Sectoral Systems of innovation (SSI)

In deze paragraaf wordt het concept van SSI uitgediept, de definitie, de
theoretische basis, de bouwstenen en de dynamiek van het systeem worden
beschreven.
Als theoretische basis voor het concept worden een aantal tradities
onderscheiden (Malerba, 2004). Een eerste traditie wordt gevormd door het
inzicht dat sectoren veranderen in de tijd door veranderende vraag en
aanpassing van wetten. De wetten van verandering, dynamiek en transformatie
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verdienen de nodige aandacht omdat deze de spelregels in een sector voor een
belangrijk deel bepalen.
Een tweede traditie gaat over de onderlinge relaties tussen de deelnemers in
het systeem en de grenzen van een sector. Dynamiek en interactie tussen
sectoren, producten en activiteiten geven richting aan het veranderproces, de
ontwikkeling van innovaties en daarmee economische groei in een sector.
De derde traditie is de innovatie systeembenadering welke innovaties
beschouwd als een interactief proces waarbij een meerdere actoren betrokken
zijn. Bedrijven innoveren niet in een isolement. Innoveren kan gezien worden
als een collectief proces. Bedrijven hebben interactie met andere bedrijven,
organisaties zoals universiteiten, overheden, kennisinstituten financiële
instellingen etc. Deze benadering benadrukt het belang van het leerproces als
een sleutel indicator voor innovatie.
Malerba geeft een uitvoerige beschrijving van het SSI concept. Hij stelt dat het
SSI concept een goed inzicht geeft in hoe innovatie in sectoren tot stand
komen. Een sectoraal innovatiesysteem bestaat uit een set van producten en
tussenpersonen welke markt- en niet marktgerelateerde activiteiten uitvoeren
ten behoeve van de creatie, productie en verkoop van de producten. Een sector
heeft een specifieke kennisbasis, technologieën en vraag en aanbod, welke
specifiek is voor de sector. In sectoren wordt kennis uitgewisseld, worden
zakelijke afspraken gemaakt en komen wetten, regels en normen tot stand. De
interactie vindt plaats in processen van communicatie, kennisuitwisseling,
coöperatie en concurrentie. Een SSI transformeert in de tijd door gelijktijdige
ontwikkeling van de componenten in het systeem. Doelstelling van een
innovatiesysteem is het stimuleren van succesvolle innovaties voor een
specifieke behoefte in de markt.
Tot slot biedt de bijdrage vanuit de evolutionaire theorie (variatie en selectie)
een breed kader voor sectorale systemen van innovatie en productie. Het
accent ligt hierbij op de dynamiek van het transformatieproces in een sector.
Leren en kennisaccumulatie zijn hierbij belangrijke sleutelbegrippen. Een
centrale rol in de evolutionaire benadering is het systeem van variatie en
selectie. Het proces van variatie; de creatie van technologieën, producten,
processen, bedrijven en organisaties. Het proces van selectie welke de variatie
in het systeem beperkt.
Malerba beschrijft de belangrijkste elementen van een sectoraal systeem van
innovatie en productie. Hij maakt onderscheid in een drietal bouwstenen:
• Kennis en technologie
• Actoren en netwerken
• Instituties
De bouwstenen beïnvloeden elkaar onderling. Dit veroorzaakt de dynamiek van
het systeem. Zo wordt door strengere milieuwetgeving het gedrag van de
actoren in het systeem beïnvloed doordat zij nieuwe kennis en technologie
ontwikkelen welke aan de eisen voldoen. De bouwstenen en hun onderlinge
afhankelijkheid is in onderstaande figuur schematisch weergegeven.
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Figuur 2 Bouwstenen Sectoraal innovatiesysteem

De bouwstenen en de dynamiek van het systeem worden hieronder nader
toegelicht.
2.3.1 Instituties

In de sociologie is een institutie1 een maatschappelijk patroon dat de individuen
in die maatschappij programmeert volgens al dan niet bewuste regels. Sectorale
systemen onderscheiden zich door hun specifieke instituties. In dit onderzoek
wordt de volgende definitie van instituties gehanteerd:
“Institutions include norms, routines, common habits, established practices,
rules, laws, standards and so on, all of which shape agent cognition and action
and affect interaction among agents’" (Malerba, 2004).
Instituties variëren van opgelegd aan actoren tot gemaakt door actoren, van
bindend tot niet-bindend, van formeel tot informeel en van nationaal tot
sectoraal. Onderzoek naar de invloed van instituties op een sectoraal systeem
staat in de kinderschoenen.
Sectorale systemen verschillen voor een belangrijk deel met betrekking tot de
instituties. De normen, wetten, routines, gewoonten, wetten vormen de
gedachtes en acties van de tussenpersonen (regels van interactie). Instituties en
organisaties verschillen sterk per type. Sommige zijn nationaal of internationaal
(patentbureaus) terwijl andere specifiek zijn voor een sector (technische
specificaties in contracten). De instituties worden gevormd door geplande acties
van marktpartijen of overheden. Instituties kunnen worden gezien als de
geschreven en ongeschreven spelregels van de sector. De instanties die de
regels bepalen zijn de componenten van de bouwsteen.
De invloed van instituties die de economische regels van het spel bepalen is
aanzienlijk. Andersen (2002) constateert dat in een economie die wordt
gekarakteriseerd door innovatie en onzekerheden de institutionele setting een
belangrijke invloed heeft op hoe individuen zich gedragen vanuit hun
economische beroep en hoe bedrijven zullen presteren. In dit onderzoek
worden de belangrijkste regulatieve instituties geïnventariseerd.

1

http://nl.wikipedia.org/wiki/Institutie_(sociologie), november 2007
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In dit onderzoek benaderen we het begrip instituties vanuit twee
invalshoeken. Ten eerste de veranderingen die vanuit het institutionele kader
aan de bouwsector worden opgelegd (Tweede Kamer, 2002). De tweede
invalshoek zijn de veranderingen vanuit milieu en Arbo wet- en regelgeving,
die een grote invloed hebben op de sector Staal en staalconserveren en ook
een grote invloed hebben op het begrip duurzaamheid (Winkelaar, 2004).
2.3.2 Actoren en Netwerken

Bedrijven, organisaties en netwerken zijn actief betrokken bij het tot stand
komen van innovaties. Een sector kan op verschillende organisatie niveaus
worden doorsneden zoals op het niveau van individuen, R&D afdelingen,
bedrijven, branches en netwerken. Gezamenlijk vormen deze een sector. De
definitie van een sector volgens Malerba:
“A sector is a set of activities that are unified by some related product group
for a given or emerging demand and that share some basic Knowledge”
(Malerba, 2001)
Bedrijven zijn de belangrijkste actoren in een sectoraal systeem (Malerba,
2004). Ze zijn betrokken bij de innovatie, productie en de verkoop. Tevens
zorgen bedrijven voor het leren, genereren, selecteren, en toepassen van
nieuwe technologieën. Bedrijven zijn ook de gebruikers en leveranciers.
Publieke organisaties en bedrijven zijn onderling met elkaar verbonden via
commerciële en niet-commerciële relaties. Bedrijven worden gekarakteriseerd
aan de hand van hun specifieke gedachtes, verwachtingen, competenties en
organisatie, en zijn betrokken bij processen van leren en kennisaccumulatie.
Bedrijven bestaan tevens uit gebruikers en leveranciers welke verschillende
relaties hebben met het innovatieproces, de productie en de verkoop. Op
verschillende wijzen beïnvloeden zij innovaties en hun rol varieert van sector tot
sector. In dit onderzoek worden de belangrijkste actoren en netwerken
geïnventariseerd welke betrokken zijn bij de beoogde systeeminnovatie in de
sector. Deze vormen de componenten in het systeem.
Om de belangrijkste actoren en netwerken te identificeren is gekozen voor een
benadering vanuit de productieketen. Hierin nemen de organisaties deel die
via contractuele relaties verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat. De
organisaties en netwerken welke direct ondersteunend zijn aan de
productieketen worden geïnventariseerd.
2.3.3 Kennis en Technologie

Kennis2 is dat wat geweten en toegepast wordt. Dit wordt gevormd door de
beschrijvingen, concepten, hypotheses, omschrijvingen, principes, procedures,
theorieën, verklaringen en voorspellingen die we met een redelijke mate van
zekerheid waar of nuttig achten. Technologie3 is het op systematische manier
toepassen van nieuwe natuurwetenschappelijke of andere georganiseerde
kennis ten behoeve van praktische doeleinden.
Kennis, technologie, leerprocessen en creativiteit zijn de basis voor het ontstaan
van innovatie en de productie daarvan om aan een bepaalde marktbehoeften
te kunnen voldoen (Malerba, 2004). De rol hiervan wordt sterk benadrukt in de
evolutionaire theorie. De grondleggers van deze theorie zijn: Nelson, Dosi,

2

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kennis_(wetenschap), november 2007

3

http://nl.wikipedia.org/wiki/Technologie, november 2007
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Metcalf, Lundvall en Cowan. Een belangrijke factor is de accumulatie van
kennis op sectorniveau en op bedrijfsniveau. Een hoge accumulatiegraad van
kennis bij bedrijven levert een hoge barrière voor toetreders in de markt, terwijl
een lage accumulatiegraad de weg voor nieuwe bedrijven vereenvoudigt
(Schumpeter Mark I en Schumpeter Mark II model). Veel technologische
kansen zijn aanleiding voor een continue toetreding van nieuwe bedrijven.
Malerba beschrijft kennis en leerprocessen in een sector als een belangrijke
factor welke de koers van innovatie in een sector bepaald.
De specifieke kennis en technologie die een sector kenmerken bepalen de
grenzen van het systeem. Deze grenzen zijn niet statisch maar veranderen in de
tijd. De sector Staal en staalconserveren wordt gekenmerkt door haar specifieke
kennis en technologiegebieden welke nodig is om een vraagspecificatie op te
stellen, een aanbieding te kunnen doen en de uitvoering van het werk te
kunnen realiseren. Chemische basiskennis behoort niet tot de scope van dit
onderzoek.
Projecten zijn over het algemeen te verdelen in een aantal fasen: planvorming,
ontwerp, realisatie en exploitatie. In de praktijk zijn deze vaak gescheiden in
onderhoud en nieuwbouw. Dit bemoeilijkt geïntegreerde product- en
procesontwikkeling (Regieraad bouw, 2005). De omschakeling naar
geïntegreerde contractvormen zoals Design & Construct (D&C) en Design Build
Finance Maintain (DFBM) contracten zijn wenselijk. Dit resulteert in een meer
geïntegreerde benadering vanuit verschillende kennisgebieden en disciplines in
een project en tevens bezien over de gehele levenscyclus van de
staalconstructie.
Kennis en technologie wordt afgebakend als relevante kennis en
technologiegebieden die nodig zijn voor het leveren van een duurzame
staalconstructie, in alle fasen van een project en over de gehele levenscyclus
van de staalconstructie.
2.3.4 Dynamiek in sectorale innovatiesystemen.

Sectorale systemen van innovatie veranderen in de tijd. De dynamiek in een
sector wordt beïnvloed door een evolutionair proces van variatie en selectie
(Malerba, 2004). Het proces van variatie is gerelateerd aan producten,
technologieën, bedrijven en instituties maar ook aan strategieën en gedrag.
Kenmerkend voor de dynamiek zijn toetreding van nieuwe bedrijven en
organisaties, integratie van nieuwe kennis en technologieën uit andere
sectoren. Het selectieproces zorgt voor een vermindering van de variëteit.
Malerba beschrijft ook de invloed en relatie van nationale innovatiesystemen op
sectorale innovatiesystemen. Een derde factor is de invloed van grote
multinationals. Deze maken onderdeel uit van een sector. Hierdoor wordt
verband gelegd met andere (sectorale) innovatiesystemen. Multinationals
verspreiden hun activiteiten zoals R&D, vaak buiten de landsgrenzen. De
dynamiek in een sector wordt door deze externe factoren beïnvloed.
Een aantal grote organisaties en multinationals zullen in dit onderzoek worden
meegenomen. Hiermee kan een beeld worden gekregen van het dynamische
karakter in de sector.
2.4 Discussie en aanvulling SSI

In deze paragraaf zullen een aantal ontbrekende aspecten en kanttekeningen in
de SSI benadering worden besproken. Deze houden verband met het doel van
dit onderzoek namelijk het meten van de innovatieprestatie van de
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productieketen. Er worden aanvullingen gedaan op het SSI concept.
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de volgende aspecten; het
innovatieproces, de relatie tussen de bouwstenen, het specifieke karakter van
de bouwsector, duurzame ontwikkelingen en de onderzoeksmethode.
2.4.1 Het Innovatieproces

Het innovatieproces kan gezien worden als een groep van activiteiten welke
resulteren in vernieuwingen. Dit proces vindt zowel op bedrijfsniveau als op
sectorniveau plaats. Het innovatieproces op sectorniveau kan gezien worden als
de resultante van de innovatieprocessen op bedrijfsniveau. Malerba beschrijft
de relatie tussen bedrijfs- en sectorniveau voor het doel van dit onderzoek
onvoldoende. Probleem met de SSI benadering is dat deze top-down (sector
naar bedrijfsniveau) gericht is. De bottom-up benadering wordt gedaan vanuit
het perspectief van het bedrijf. Dit wordt gedaan aan de hand de beschrijving
het innovatieproces volgens Tidd. Dit wordt beschreven aan de hand van figuur
4 (Tidd, 2005). Tidd beschrijft het innovatieproces als een kernproces in elke
organisatie. Dit leidt op bedrijfsniveau tot vernieuwingen welke concurrenten
uitdaagt eveneens te vernieuwen.

Figuur 3 Innovatieproces op bedrijfsniveau

Het innovatieproces bestaat uit generieke activiteiten welke geassocieerd
worden met overleven, groei, variatie en selectie uit het evolutieproces. De kern
van het proces wordt gevormd door de volgende elementen:
Zoeken
Het zoeken in de omgeving naar de drijvende krachten voor verandering. Dit
kan zijn in de vorm van technologische veranderingen, veranderende wet en
regelgeving of concurrentie. Gegeven de variëteit aan veranderingssignalen uit
de omgeving is het voor een goed werkend innovatiesysteem belangrijk een
goed georganiseerd systeem te hebben voor identificatie, verwerking en
selectie van omgevingsinformatie.
In het onderzoek naar de innovatieprestatie zullen enquêtevragen worden
gesteld om na te gaan in welke mate organisaties in de productieketen zoeken
naar veranderingssignalen uit de omgeving.
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Selecteren
Innovatie gaat gepaard met het nemen van risico’s. Bedrijven kunnen geen
ongelimiteerde risico’s nemen bij het ontwikkelen van innovatie. Het is daarom
essentieel dat er een bewuste selectie gemaakt wordt uit de verschillende
(technologische) kansen in de markt. De selectie die een bedrijf maakt dient in
overeenstemming te zijn met de bedrijfsstrategie en de competenties waarover
het bedrijf beschikt. Het doel van deze fase is een beslissing te nemen over een
innovatieconcept welke verder in de organisatie wordt ontwikkeld.
Onderzoek laat zien dat mislukte innovatie meer voorkomen in organisaties
welke innovatie introduceren die onvoldoende aansluiten bij hun competentie
basis. De competentiebasis hoeft niet aanwezig te zijn in de onderneming maar
kan zich ook buiten de onderneming bevinden. Belangrijk hierbij is dat
ondernemingen in staat zijn relaties op te bouwen om toegang te krijgen tot de
complementaire competenties, middelen en kennis.
Het strategische voordeel voor een onderneming wordt bepaald door de mate
waarin het beschikt over deze netwerkvaardigheden en externe contacten.
Egbu concludeert in zijn onderzoek (Egbu, 2004) dat de kennisbronnen voor
het oplossen van specifieke vraagstukken en het genereren van nieuwe kennis
in de bouwsector voornamelijk interne kennisbronnen en bronnen in de
productieketen. Een sterke nadruk voor kennisaanwas ligt in de bouwsector op
ervaring.
In het onderzoek naar de innovatieprestatie voor de sector Staal en
staalconserveren wordt naast Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis
wordt tevens het deelaspect externe contacten onderzocht.
Implementeren
Nadat de relevante signalen uit de omgeving zijn vertaald in strategisch
benodigde kennis en technologie voor de onderneming is het belangrijk deze te
implementeren in de vorm van een nieuw product, proces, dienst of een nieuw
businessmodel etc. In de implementatiefase wordt de onzekerheid over een
succesvolle introductie gereduceerd door pilots, evaluaties en aanpassingen.
In dit onderzoek wordt specifieke aandacht besteed aan het aspect
pilotprojecten bij het Toepassen van kennis. Indien er veel ruimte is voor het
uitvoeren van proefnemingen is dit een indicatie voor de innovatie prestatie
van een sector.
Leren
Organisaties leren bij het doorlopen van het innovatieproces en geven daarbij
nieuwe impulsen voor het herstarten van de innovatiecyclus (Tidd, 2005). Door
Malerba en Carlson wordt leren als een belangrijk deelaspect beschouwt.
Edquist vat het samen als “het” centrale element in het SSI concept (Edquist,
1999). Bij leren gaat het om kennis die in de praktijk wordt opgedaan, maar
ook in de vorm van cursussen, opleidingen en onderzoeksrapporten. De kennis
kan theoretisch en praktisch worden opgedaan. Nieuwe inzichten kunnen
worden opgedaan in samenwerkingsprogramma’s waarin deskundigen uit de
sector aanwezig zijn. Dit geld voor alle niveaus van leren; project-, organisatie-,
branche- en sectorniveau.
In het onderzoek naar de innovatieprestatie voor de sector Staal en
staalconserveren wordt naast Ontstaan Verspreiden en Toepassen van kennis
wordt tevens het deelaspect Leren onderzocht
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Concurrentie
Het innovatieproces vindt plaats in een concurrente omgeving. Organisaties
hebben een bedrijfsstrategie op basis waarvan zij zich in de markt positioneren.
In deze omgeving vindt concurrentie plaats met andere technologieën, en/of
organisaties. In de sector zijn onderling concurrerende technologieën actief
zoals verschillende (verf)producten, processen en ontwerpen. Daarnaast vindt
concurrentie plaats met technologieën zoals betontechnologie. Een stalen brug
kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in een betonnen constructie. Concurrentie
in de sector speelt zich af binnen een institutioneel kader van
aanbestedingsregels. Hierin wordt veelal in een openbare aanbesteding
geconcurreerd met andere aanbieders.
In het onderzoek naar de innovatieprestatie wordt de relatie met de
concurrentiepositie nader onderzocht.

Conclusie innovatieproces
Het innovatieproces op bedrijfsniveau volgens Tidd en het concept van Sectoral
systems of innovation volgens Malerba en Carlson vertoont overeenkomsten
zoals in tabel 6 weergegeven. Het systeem op bedrijfsniveau, brancheniveau en
op sectorniveau hebben in grote lijnen hetzelfde doel; zorgen dat er voldoende
kennis ontstaat, wordt verspreid en wordt toegepast, welke een economisch en
maatschappelijk nut vervullen.
Innovatieproces (Tidd)

Sectoral system of innovatie (Malerba, Carslon etc)

Zoeken

Ontstaan van kennis

Selecteren

Diffusie van kennis

Implementeren

Toepassen van kennis

Leren

Leerproces

Tabel 2 Analogie tussen Innovatieproces bedrijfsniveau en sectorniveau

Belangrijke stadia in het innovatieproces in relatie tot het innovatiesysteem zijn
het Ontstaan van kennis (zoeken), de diffusie van kennis (selecteren), het
Toepassen van de kennis (implementeren) en het leren. De analogie gaat niet
op voor het aspect selecteren en diffusie van kennis. Selecteren wordt in dit
onderzoek als deelaspect van de hoofdprocessen gezien. In elke fase komen
aspecten van selecteren voor waarin de organisatie moet beslissen op welke
vernieuwingen wordt ingezet.
Het innovatieproces geeft het kader voor een goed georganiseerd
innovatieproces op bedrijfsniveau. Bij het opstellen van de enquête vragen
worden vragen ontwikkeld op basis van de beschrijving van het
innovatieproces.
2.4.2 Relatie tussen de bouwstenen

Malerba geeft een summiere beschrijving van de relaties tussen de drie
bouwstenen ( Geels, 2004, Wielinga, 2006). De bouwstenen gebruikt Malerba
slechts als hulpmiddel bij het analyseren van het sectorale innovatiesysteem.
Geels beschrijft de relatie tussen een socio- technologisch systeem, instituties en
actoren en netwerken. In het sociotechnologsiche systeem is volgens hem
kennis en technologie inbegrepen. Hij benadrukt het belang van netwerken aan
de aanbod en vraagzijde van een actor (Geels,2004).
Om meer inzicht te verkrijgen in de onderlinge relaties wordt hier een insteek
gekozen vanuit een aantal omgevingsfactoren welke inwerken op het systeem
en vernieuwingen bevorderen.
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Overheidsbeleid stelt eisen aan producten, voert systematisch beleid om
bestaande normen op te voeren en dwingt bedrijven daarmee om inventief te
zijn en producten en processen te verbeteren. Wie niet aan de eisen kan
voldoen loop het risico om omzet te verliezen. Dit beleid werkt effectief in
consumenten markten en bij kapitaalkrachtige consumenten. Voor de
onderneming die aan de eisen voldoet ligt er een markt open.
Als de concurrentie een vervangende technologie heeft ontwikkeld voor een
lagere prijs is dit een directe bedreiging voor de eigen markt. Innovaties door de
concurrentie zijn een sterke stimulans om eigen producten en processen te
verbeteren. Zonder concurrentie is de motivatie om te vernieuwen laag.
Uitvinders met een creatief idee en voldoende commerciële vaardigheid zijn een
belangrijke bron van innovaties. Uitvinders met een hoge ambitie om de wereld
met hun product te verbeteren en er zelf rijker van te worden werken hard aan
een commercieel haalbaar concept. Een goede combinatie tussen technologie,
kennis en goede commerciële vaardigheden verhogen de kans op een succes.
In een sector is er altijd een combinatie van deze omgevingsfactoren aanwezig.
Zei beïnvloeden het Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van vernieuwingen
om de concurrentie voor te blijven, aan de regelgeving te voldoen en daarmee
economisch voordeel te behalen. Dit proces van op elkaar inwerkende krachten
vormt de relatie tussen de drie bouwstenen van het SSI.
In dit onderzoek zal specifiek aandacht worden besteed aan het aspect
concurrentiepositie van de sector en de aanscherping van eisen als drijvende
krachten bij het tot stand komen van vernieuwing.
2.4.3 Specifieke karakter bouwsector

Miozzo constateert dat het specifieke karakter van de bouwsector een
uitdaging vormt voor de SI literatuur. De SI modellen gaan er van uit dat
industriële organisaties een R&D afdeling hebben waar innovaties Ontstaan en
dat innovaties via massaproductie kunnen worden afgezet. Een van de
problemen van de bouwsector is dat staalconstructies groot, complex en een
lange levensduur hebben en worden gebouwd in een tijdelijke alliantie,
geconcentreerd op een object, waarop verschillende normen, codes,
standaarden, tests van toepassing zijn om de kwaliteit en veiligheid van de
constructie te garanderen. Dit zijn argumenten om de bouwsector te
beschouwen als een proces in plaats van een industrie (Miozzo, 2004).
Essentieel is dat het projectmatige karakter een discontinuïteit oplevert in het
leerproces rondom projecten. In de literatuur wordt de bouwsector als
toeleveranciers gedomineerd beschouwd. Dit betekend dat de bijdrage aan
innovatie voornamelijk van de toeleveranciers afkomstig is Pavitt, 1984).
Bovenstaande maakt dat er enkele specifieke karaktereigenschappen zijn
waarmee rekening moet worden gehouden bij het bestuderen van de sector
Staal en staalconserveren. Miozzo wijst in dit verband op het bestuderen van de
interne organisatie relaties en de relaties tussen organisaties onderling.
In dit onderzoek wordt bij het meten van de innovatieprestatie zowel de
interne als externe relaties tussen deelnemers in de productieketen
onderzocht. Tevens wordt expliciet aandacht besteed aan het leerproces in de
productieketen.
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2.4.4 Duurzame ontwikkeling

Miozzo beschrijft een aantal praktische problemen bij het Toepassen van de
lessen uit de innovatieliteratuur in relatie tot duurzame ontwikkeling in de
bouwsector (Miozzo, 2004). Miozzo definieert duurzame ontwikkeling in de
bouwsector als:
“changes associated with the reducing the energy requirements of buildings
and/or reducing the environmental impact of buildings and structures”
(Miozzo, 2004)
Dit betekent product- en procesinnovatie welke gericht zijn op duurzame
ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is echter meer dan een verlaging van de
milieu-impact. De definitie duurzaamheid volgens de VN (commissie
Brundtland) luidt:
“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van
de huidige generatie, zonder het vermogen aan te tasten om te voorzien in de
behoeften van de toekomstige generaties” (WCDE, 1987).
Duurzame ontwikkeling4 (en daarvan afgeleid duurzame inkoop) richt zich niet
alleen op het milieu. Het gaat om het vinden van een gezonde en structurele
balans tussen sociaaleconomische ontwikkeling, de natuurlijke omgeving en
maatschappelijk welzijn (EU, 2001).
SenterNovem hanteert de volgende definitie van duurzaam inkopen:"Het
Toepassen van milieuaspecten en sociale aspecten in alle fasen van het
inkoopproces zodat dit uiteindelijk leidt tot de daadwerkelijke levering van een
product, dienst of werk dat aan deze milieuaspecten en sociale aspecten
voldoet."
De succesvolle ontwikkeling en adoptie van duurzame technologie vereist
regulatie, economische prikkels en een actieve rol van de overheid. Miozzo
wijst er op dat het belangrijk is om het volledige netwerk dat betrokken is in het
bouwproject te betrekken in de analyse van het SSI. Miozzo heeft sterke
aanwijzingen dat goed ontworpen regels een stimulans zijn voor de introductie
van duurzame technologie. De overheid is zeer invloedrijk op het gebied van
faciliteren, Verspreiden van kennis en introduceren van duurzame technologie
door bijvoorbeeld demonstratieprojecten.
Samenvattend stelt Miozzo dat het een uitdaging is voor de innovatieliteratuur
om te erkennen dat het innovatieproces voor duurzame technologie complex
van aard is. Naast economische incentives zijn milieu en sociaal gerelateerde
incentives in toenemende mate van belang. Miozzo wijst tevens op het belang
van organisatorische en institutionele innovaties en de belangrijke rol van de
overheid hierin.
In dit onderzoek is gekozen voor een integrale benadering van het begrip
duurzame ontwikkeling (milieu, economische, en sociale aspecten) in de
sector. Gekozen is voor een insteek van vernieuwingen in proces, product en
systeeminnovaties welke leiden tot een duurzamere staalconstructie. De relatie
tussen het aspect duurzaamheid en innovatieprestatie wordt onderzocht.

4

Citaat:

http://www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/wat_is_duurzaam_inkopen/wat_is_duurzaam.asp
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2.4.5 Onderzoeksmethode

De methodologische beschrijving voor het meten van de prestatie van een
sectoraal innovatiesysteem is in de benadering van Malerba onvoldoende
beschreven (Klein Woolthuis, 2005; Carlson 2002; Wielinga, 2006). Het
ontbreekt aan concrete meetmethode.
Carlson heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de methodologische
kwesties. Hij beschrijft de drie aspecten; niveau van analyse, systeemgrenzen en
het meten van de innovatieprestatie. Deze worden onderstaand nader
toegelicht.
Niveau van analyse
In de Malerba’s definitie van innovatiesystemen geeft de mogelijkheid om het
systeem op verschillende manieren af te bakenen (Wielinga, 2006). Carslon
maakt onderscheid in een drietal analyseniveaus: a) op een technologie als
kennisveld, b) op een specifiek product of artefact, c) en op een set van
gerelateerde producten en artefacten gericht op het vervullen van een bepaalde
functie.
Het derde niveau is door Wielinga (2006) beschreven als analyseniveau waarbij
wordt de nadruk ligt op het verrichten van een specifieke functie, en de kennis
en technologie, actoren en netwerken en instituties die betrokken zijn bij het
vervullen van deze functie. Dit is een multi-product situatie, waarbij een set van
gerelateerde producten en processen worden ingezet. Deze situatie is van
toepassing in de sector Staal en staalconserveren.
Een belangrijke kanttekening die Carlsson maakt bij dit niveau van analyse is
dat het analyseniveau een brede range van technologieën omvat, waardoor het
niet mogelijk is deze technologieën op een gedetailleerd niveau te analyseren.
In dit onderzoek worden de technologieën die ten grondslag liggen aan het
maken van verfproducten of apparatuur om de verf te verwerken niet
geanalyseerd.
In dit onderzoek wordt het niveau van analyse afgebakend als een set van
gerelateerde producten (verfproducten,) welke in een fabricageproces
(onderhoud, nieuwbouw) worden vervaardigd tot een duurzame
staalconstructie welke in een maatschappelijke en economische behoefte
voorzien.
Systeemgrenzen
De grenzen van het innovatiesysteem zijn niet eenduidig af te bakenen en
veranderen in de tijd (Wielinga, 2006; Carlson, 2002). In dit onderzoek wordt
voor de afbakening van de systeemgrenzen een praktische insteek gekozen
voor de drie bouwstenen van het systeem.
Op actor niveau worden de grenzen bepaald door de productieketen in de
sector staal- en staalconservering. De SBI codes voor economische activiteit zijn
geïnventariseerd en weergegeven in bijlage 4. Hieruit is op te maken dat exacte
grenzen van het systeem moeilijk te bepalen zijn. Als uitgangspunt voor de
grenzen kan het criterium worden gekozen van contractuele relaties in de
Nederlandse markt voor staalconserveren. Hiermee wordt het systeem in
belangrijke mate geografisch beperkt. Echter de toeleveranciers zijn
voornamelijk grote internationaal opererende organisaties.
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Het meten van de innovatieprestatie beperkt zich tot de productieketen. Bij
het verkrijgen van meer inzicht in de sector Staal en staalconserveren op basis
van de bouwstenen van het SSI is gekozen voor een afbakening op actor
niveau: kennisinfrastructuur, de brancheorganisaties, de productieketen en de
netwerken en ministeries en hun onderlinge relaties. Dit zal worden
samengevat in een modelmatig overzicht van de sector.
Op kennis en technologieniveau worden de grenzen bepaald door kennis en
technologie die nodig is voor de ontwikkeling, productie en processen die nodig
zijn voor vervaardiging van verf het aanbrengen van verfproducten op
staalconstructies en het ontwerp en vervaardiging van duurzame
staalconstructies5.
Op institutioneel niveau wordt de sector afgebakend door de belangrijkste
institutionele kaders te inventariseren welke door betrokkenen in het project
worden aangegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in wet- en
regelgeving ten aanzien van aanbesteding, milieu, en Arbo. In onderstaand
overzicht zijn de systeemgrenzen in relatie tot de drie bouwstenen van een
sectoraal innovatiesysteem weergegeven.
Bouwsteen

Afbakening

Actoren en netwerken

Productieketen, kennisinfrastructuur, brancheorganisaties, netwerken en de
ministeries.

Kennis en technologie

Kennis en technologie die nodig is voor het vervaardigen van producten,
processen, ontwerp, omgeving, aanbesteding en inkoop.

Instituties

Milieu, Arbo en Aanbesteding

Tabel 3 Systeemgrenzen van innovatiesysteem sector staalconservering

Meten van de innovatie prestatie
Voor de prestaties van een goed werkend innovatiesysteem maakt Carlson
(Carlson, 2002) onderscheid indicatoren voor het; Ontstaan van kennis, het
Verspreiden van kennis en het Toepassen van kennis. Deze processen in een
innovatiesysteem worden tevens onderkend door Volberda welke spreekt in
termen van processen van herkennen, verwerven, integreren en Toepassen van
kennis binnen organisaties” (Volberda, 2006). Malerba spreekt in dit verband
over de creatie, productie en verkoop van producten (Malerba, 2002). Carslon
gebruikt voor het meten van de prestatie kwantitatieve parameters. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de gebruikte kwantitatieve
indicatoren volgens Carlson.
Indicatoren: Ontstaan van kennis

Indicatoren: diffusie van kennis

Indicatoren: toepassing van kennis

Aantal octrooien

Aantal partners / aantal

Werkgelegenheid

licentieovereenkomsten
Aantal engineers en wetenschappers

Wettelijke acceptatie

Mobiliteit van professionals

Ontwikkelingsfunctie

Technologische variëteit: het aantal

Omzet
Groei
Financiële voordelen

technologievelden
Tabel 4 Prestatie indicatoren (bron Carlson 2002 p 243)

Bij de afbakening van de processen Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van
kennis wordt gebruik gemaakt van de beschrijving van het innovatieproces op
bedrijfsniveau (zie ook paragraaf 2.4.1 innovatieproces).

5

Dit komt overeen met analyseniveau 3 volgens de beschrijving van Carslon zoals bovenstaand

beschreven.
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Op basis van deze indicatoren van Carlson is in diverse databases gezocht naar
kwantitatieve gegevens voor de sector Staal en staalconserveren. Hierbij
gebruik gemaakt van databases zoals die van CBS Statline, Octrooicentrum
Nederland en de kamer van koophandel. Uit de analyse is gebleken dat er geen
een-op-een relatie te vinden was tussen de kwantitatieve gegevens in de
databases en de organisaties in de productieketen. Oorzaak hiervan is dat de
gegeven betrekking hebben op bredere aspecten van de verftechnologie, zoals
bouwverven, houtverven en andere verfproducten. Dit knelpunt wordt ook
door Carlson6 onderkend.
Voor het meten van de prestatie van het innovatiesysteem in de
productieketen Staal en staalconserveren is gekozen voor een onderzoek met
behulp van een enquête op bedrijfsniveau. Hierbij worden aan meerdere
bedrijven uit de productieketen gevraagd naar verschillende aspecten van
Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis. Hiermee is de relatie gelegd
tussen innovatieproces op bedrijfsniveau en het collectieve innovatieproces op
systeemniveau.
2.5 Analysekader

Op basis van de onderzoeksvraag, en het literatuuronderzoek is gekozen voor
toepassing van het theoretische onderzoeksconcept van SSI. De hierbij
gemaakte keuzes zijn bovenstaand gemotiveerd. Een overzichtelijke weergave
van de gemaakte keuzen is opgenomen in bijlage 1. In de discussie zijn een
aantal knelpunten besproken ten aanzien van het concept. Hierop zien een
aantal aanvullingen gedaan op het SSI concept. Samen vormen zei het
analysekader in dit onderzoek. Het analysekader bestaat uit het Toepassen van
het SSI concept om de innovatieprestatie te kunnen meten en om meer inzicht
te krijgen in bouwstenen van de sector Staal en staalconserveren.
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is het onderzoek in twee delen
opgedeeld: a) het verkrijgen van inzicht in de sector Staal en staalconserveren,
b) het meten van de prestatie van het innovatiesysteem. Onderstaand wordt
een toelichting gegeven.
Inzicht in de sector
Het systeem wordt gevoed door maatschappelijke ontwikkelingen en middelen.
De maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald naar wet- en
regelgeving. De middelen zijn voornamelijk financiële middelen afkomstig uit
subsidiestromen en onderzoeksgelden. Kenmerken van een innovatiesysteem
zijn de bouwstenen: actoren en netwerken, instituties en kennis & technologie.
In het systeem vinden processen van Ontstaan, diffusie (Verspreiden) en
Toepassen van kennis plaats. In de literatuur zijn diverse aanknopingspunten
gevonden (innovatieproces volgens Tidd, 2005) voor een ideaal
innovatieklimaat. De output van het systeem is een duurzamere
staalconstructie. In een ideaal systeem vindt maximale concurrentie op de
relevante aspecten van duurzaamheid. Deze aspecten worden bepaald door
wet- en regelgeving, beleidscriteria van de opdrachtgever, en de specifieke
randvoorwaarde per project. De aspecten worden vertaald in een
vraagspecificatie in een aanbestedingsproces.
Het innovatiesysteem voor de sector Staal en staalconserveren is in
onderstaande figuur schematisch weergegeven.

6

Dit probleem wordt door Carslon uitvoeriger beschreven maar wordt hier niet nader toegelicht.
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Figuur 4 Innovatiesysteem; bouwstenen en aspecten

Meten van de prestatie
Doel van het systeem is kennis te laten Ontstaan, Verspreiden en toe te passen
zodat vernieuwingen succesvol kunnen worden geïntroduceerd. Gebleken is
dat kwantitatieve analyse van de productieketen niet mogelijk is aangezien het
aan betrouwbare en specifiek aan de productieketen toe te schrijven
indicatoren ontbreekt. Daarom is gekozen voor een kwalitatieve analyse met
behulp van een enquête op bedrijfsniveau. Door het innovatieproces op
bedrijfsniveau te analyseren van een representatieve steekproef uit de
productieketen kan de prestatie worden gemeten. In de discussie over de
toepassing van het SSI concept zijn enkele aanvullingen gedaan op het concept.
In hoofdstuk 4 wordt de operationalisering van het onderzoek en de enquête
beschreven.
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3 Beschrijving sector Staal en staalconserveren
.............................................................................................

Innovatie is de uitkomst van een collectief leerproces waarbij verschillende
organisaties betrokken zijn binnen wettelijke- en technische kaders van de
sector.
In dit hoofdstuk wordt de sector Staal en staalconserveren beschreven aan de
hand van de drie bouwstenen van het innovatiesysteem. Eerst worden de drie
bouwstenen afzonderlijk beschreven, op basis hiervan wordt een model van het
innovatiesysteem samengesteld. Het verkregen inzicht is nodig om in hoofdstuk
4 specifieke vragen te kunnen stellen ten aanzien van de innovatieprestatie.
3.1 Instituties

In het analysemodel kunnen instituties worden gezien als regels en wetten
welke een reflectie zijn van maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van
duurzame ontwikkeling. De relevante wetten en regels voor de sector worden
in drie categorieën beschreven; inkoop en aanbesteding, milieu en Arbo. Onder
het aspect aanbesteding worden de economische factoren geschaard. De
categorieën worden hieronder nader beschreven.
Inkoop en aanbesteding
Hierna volgt een korte beschrijving van de belangrijkste veranderingen die
voortkomen uit verschillende instituties. Deze veranderingen vormen het
uitgangspunt voor de verandering in de sector Staal en staalconserveren. De
veranderingen zijn voornamelijk ingegeven na een grondig onderzoek van de
bouwsector in de bouwfraude enquête (Tweede kamer, 2002). De regieraad
bouw is opgericht om de veranderingen te initiëren. De regieraad is een
samenwerkingsverband tussen de bouwende ministeries en de bouwsector. De
veranderingen zijn van toepassing op de sector Staal en staalconserveren en
worden ingegeven door het vernieuwingsoffensief Bouw. PSIBouw is een
programmabureau dat concrete projecten initieert om invulling te geven aan
het vernieuwingsoffensief (Regieraad Bouw, 2006; PSIBouw O210, 2005).
Deze worden onderstaand op hoofdlijnen toegelicht. Voor een gedetailleerdere
beschrijving wordt verwezen naar de literatuur.
Regieraad Bouw en PSIBouw
Een grote verandering binnen de bouw is dat deze sector zich voor een
belangrijk deel richt op de specificatie van de vraag en de selectie van de
aanbieder (Regieraad Bouw 2004). De gebruikelijke werkwijze is dat de
opdrachtgever op detailniveau voorschrijft wat de opdrachtnemer moet doen.
Hierin werd de product- en proceskeuze op detailniveau gespecificeerd. De
selectie vindt in de toekomst plaats op prijs-kwaliteitverhouding.
Opdrachtgevers zullen in toenemende mate de vraagspecificatie op een
functionele wijze inrichten.
“Opdrachtnemers in de GWW-sector moeten méér dan alleen maar
productiecapaciteit aanbieden. Door beter aan te sluiten op de wensen van
opdrachtgevers en eindgebruikers, wordt meer toegevoegde waarde
gecreëerd.” (Regieraad bouw 2005).
“Door kwaliteit en innovatie bij meerdere projecten tegelijk een rol te laten
spelen bij de selectie, worden ondernemers gestimuleerd te investeren in
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innovatie en kwaliteit en het (interne) proces anders in te richten.” (Regieraad
bouw, 2005).
Het vernieuwingsoffensief in de bouw richt zich op drie hoofdthema’s;
Transparantie, innovatie en prijs/kwaliteit verhouding. Een citaat uit de
veranderopgave voor de Grond- Weg- en Waterbouw is opgenomen in bijlage
3.
Vanuit deze achtergrond sluit de Regieraad Bouw zogeheten
Vernieuwingsakkoorden met de belangrijkste koepel- en brancheorganisaties in
en rond de bouw. Daarmee stellen deze organisaties zich achter het
gedachtegoed van de Regieraad en gaan daarmee een inspanningsverplichting
aan, om de doelstelling van de Regieraad in eigen kring te helpen
verwezenlijken. Deze ambitieuze maar wel haalbare streefwaarden moeten in
2008 zijn bereikt. Van deze organisaties wordt bovendien verwacht dat zij,
nadat het mandaat van de Regieraad Bouw eindigt, de op gang gebrachte
vernieuwingsprocessen voortzetten (Regieraad bouw, 2006).
De vernieuwingen zijn vastgelegd en overeengekomen met de bij bouw
aangesloten koepel en brancheorganisaties. Verschillende brancheorganisatie
en opdrachtgevers welke betrokken zijn in het project Professionalisering
staalconservering hebben de vernieuwingsakkoorden ondertekend (Regieraad
Bouw, 2006).
Opdrachtgevers
Beleidsdoelstellingen van opdrachtgevers zijn voornamelijk beschikbaarheid en
veiligheid van staalconstructies. Beschikbaarheid en veiligheid van
staalconstructies zijn van essentieel belang in relatie tot de gebruikerseisen.
Voor Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid Holland, ProRail en RWS geldt dit
voor de infrastructuur in Nederland (Nota mobiliteit 2004); voor de Gasunie
geldt dit voor het leidingennet en de installaties; voor de NAM/Shell betreft dit
de boorplatforms en raffinaderijen en de Koninklijke Marine streeft ook naar
beschikbaarheid en veiligheid voor haar schepen.
Beschikbaarheid, veiligheid en functionaliteit en life-cycle-cost
belangrijkste sturingsparameters voor nieuwbouw en onderhoud.

zijn de

Ten behoeve van de beschikbaarheid wordt onderhoud en nieuwbouw meer
integraal gepland en uitgevoerd. De werken nemen in omvang toe en worden
multidisciplinair aanbesteed (clustering). Ontwerp, bouw en onderhoud worden
in toenemende mate in één contract geïntegreerd (D&B, E&C, DBFM7).
De feitelijke keuze voor primaire en secundaire bouwmaterialen in contracten
wordt direct en indirect bepaald door overheden. Dit wordt voor de sector Staal
en staalconserveren voornamelijk bepaald door de ruimte die in contracten
worden gegeven (Mischgofsky, 1991). De eisen die worden gehanteerd aan
ontwerp, product en proces worden veelal voorgeschreven (technisch
gespecificeerde contracten). Op zich hoeft dit nog geen probleem te vormen
omdat goed ontworpen eisen en regels duurzame innovatie kunnen bevorderen
(Miozzo, 2004). Als knelpunt wordt veelal ervaren dat de normen die zijn
opgenomen niet aansluiten bij internationale normen en deze erg divers zijn
tussen de verschillende opdrachtgevers. Opdrachtnemers ervaren sommige
eisen als niet realistisch. Bij de inventarisatie van de instituties kan tevens een
conclusie worden getrokken met betrekking tot de overheden welke het meest

7

D&B Design &Build, E&C engineering & Construct, DBFM, Design Build Finance Maintain
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profiteren van een verbetering van de economische en maatschappelijke prijs
prestatieverbetering (Mischgofsky, 1991). Dit zijn de direct betrokken
bouwende ministeries, EZ, Gemeenten en Provincies. De indirect betrokken
ministeries zoals SZW, OC&W en VROM zijn betrokken in relatie tot milieu
Arbo en onderwijs. Regelgeving komen tot stand met inspraak van de
betrokkenen
uit
de
productieketen,
kennisinfrastructuur
en
branchevertegenwoordigers. In toenemende mate is wet en regelgeving vanuit
de EU belangrijk.
Door een hogere kwaliteit te waarderen neemt de vraag naar duurzame
producten en diensten toe. Het onderhoud wordt tot een minimum beperkt
terwijl de functionaliteit en de beschikbaarheid wordt verhoogd. Dit kan bereikt
worden door onderhoudswerkzaamheden van verschillende disciplines meer op
elkaar af te stemmen. Het onderhoud wordt gericht op de kritische objecten en
onderdelen in het netwerk. Voor staalconservering is de wens van de
eindgebruiker te vertalen naar een toename van de levensduur van momenteel
15 a 20 jaar naar 25 jaar. Door de kritische delen t.a.v. staalconservering in
levensduur te verhogen kan de onderhoudsinterval worden verlengd, zonder de
beschikbaarheid en veiligheid in gevaar te brengen (Heutink, 2004).
Instituties ARBO en Milieu
De verschillende milieu- en Arboinstituties die van invloed zijn op de sector zijn
uitvoerig beschreven in een onderzoek dat in opdracht van RWS is uitgevoerd
(Winkelaar, 2004). Het onderzoek beschrijft hoe wet- en regelgeving op het
gebied van Arbo en milieu tot stand komen, welke actoren hierbij betrokken
zijn in relatie tot de rol van opdrachtgever. Onderstaand volgt een beschrijving
op hoofdlijnen.
Producten en processen in de sector worden in belangrijke mate beïnvloed door
wet- en regelgeving op het gebied van Arbo en Milieu. In de producten en
processen worden Milieu en Arbo onvriendelijke stoffen toegepast zoals
vluchtige stoffen, koolteerhoudende stoffen en pigmenten.
Voor duurzaam inkopen is de doelstelling van de rijksoverheid om in 2010
duurzaam 100 % duurzaam in te kopen. Voor andere overheden als Provincies,
Gemeentes en Waterschappen geld 50% duurzaam inkopen. Door het
Toepassen van milieu- en sociale criteria bij de inkoop van een product, dienst
of werk, kan de overheid invloed uitoefenen op de markt en bijdragen aan een
verduurzaming van de productie.
In onderstaande tabel worden de belangrijkste instituties, en de actoren
toegelicht.
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Instituties

Actoren

Wet milieubeheer

VROM

Arbowet

Sociale zaken (SZW)

Toelichting

Reductie van vluchtige organische
stoffen, KWS 2000
Reductie van blootstelling aan gevaarlijke
stoffen o.a. in de vervangingsplicht
AWARE code

Warenwet

VROM

Transportwetgeving

Verkeer en waterstaat (V&W)

Controle op de etikettering van
verfproducten
Opslag en vervoer van verfproducten
vallen onder de CPR richtlijnen

Verkeer en waterstaat (V&W)

Wet verontreiniging

Regelt de kwaliteit van oppervlakte water
en is belangrijk voor het uitvoeren van

oppervlaktewater

onderhoud.
Rijksoverheid en andere overheden

Duurzaaminkopen

100% duurzaam inkopen in 2010 en
50% duurzaam inkopen in 2010

Tabel 1 Arbo en milieu instituties en actoren

In Europa zijn dezelfde wetten en richtlijnen te onderscheiden als in Nederland.
De Europese Commissie is opgedeeld in departementen die corresponderen
met de ministeries in Den Haag. De Europese regelgeving richt zich op het
verder inperken van de vijf stoffen: CO2, NOx, SO2, NH3 en VOS. De Europese
VOS richtlijn is in 2001 geïmplementeerd in de wet milieubeheer. Steeds meer
Europese richtlijnen moeten in de Nederlandse wet- en regelgeving worden
geïmplementeerd.
Wet en regelgeving in Nederland komt tot stand door de inbreng in de tweede
kamer of door het uitvoeren van het regeringsbeleid. Het betreffende ministerie
stelt daarvoor een voorstel in samenwerking met belanghebbenden. De
samenwerking verloopt via de branches zoals VVVF, VNO/NCW, de FME, de
Metaal Unie, de FOSAG/SVMB, Milieubewegingen etc. Daarnaast wordt door
de regering een advies gevraagd aan de SER waarin belangenorganisaties
vertegenwoordigd zijn.
3.1.1 Conclusie instituties

Volgende conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de
institutionele en maatschappelijke druk op het sectorale innovatiesysteem. De
druk is voornamelijk gericht op veranderingen in de inkoop/aanbesteding weten regelgeving op het terrein van Arbo en milieu. De druk op het systeem
dwingt tot verandering en vernieuwing.
De bouwsector ondergaat een belangrijke verandering. Deze worden door de
gezamenlijke bouwsector gedragen en zijn verenigd in de regieraad bouw,
PSIBouw. Opdrachtgevers fungeren als instituties aangezien zei via hun inkoop,
aanbesteding en vraagspecificatie eisen stellen aan de kwaliteit. Uniformiteit in
de specificatie van de vraag, en verhoging van de eisen kunnen en afstemming
met internationale normering zijn een belangrijke stimulans voor innovatie in de
sector. De drie pijlers in de verandering zijn innovatie, transparantie en
prijs/kwaliteit (zie bijlage 3). In onderzoek is aangetoond dat de ruimte in
contracten meer innovatie stimuleert.
In de sector zijn een tweetal contractsystemen in gebruik functioneel en
technisch gespecificeerd. Beide systemen beogen de duurzaamheid van de
staalconstructie te verhogen in relatie tot beschikbaarheid en veiligheid tegen
optimale kosten. Voor beide systemen is een aanbesteding op prijs kwaliteit
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wenselijk. In de dialoogsessie van 15 maart 2007 (PSIBouw, 2007) is gebleken
dat vooral Prorail en Rijkswaterstaat voorop lopen in de verandering naar
functioneel en op prijs kwaliteit gespecificeerde contracten.
Op het gebied van milieu spelen vijf stoffen (CO2, NOx, SO2, NH3 en VOS8) een
belangrijke rol. De tendens is dat beperkingen ten aanzien van deze stoffen in
de vorm van emissies en gebruik in producten verdergaand worden beperkt.
Daarnaast heeft de Rijksoverheid en andere overheden zich tot doel gesteld om
in 2010 duurzaam inkopen. Naast beperking in wet en regelgeving kunnen
innovaties op dit terrein worden gestimuleerd door deze in de aanbieding mee
te wegen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de belangrijkste trends in de
ontwikkelingen van instituties zich bevinden op het snijvlak vraagspecificatie,
Arbo en milieu in relatie tot producten processen en ontwerp. In het
overheidsbeleid is duurzaam inkopen in concrete doelstellingen vastgelegd. Bij
de gunning van contracten kunnen criteria ten aanzien van duurzaamheid mee
gewogen. Door strengere wet en regelgeving wordt richting gegeven aan een
duurzamere staalconstructie. Deze instituties zijn de belangrijkste drijvende
kracht achter vernieuwingen in de sector. De vernieuwingen hebben een
incrementeel karakter. Incrementele versus radicale innovaties zijn beschreven
door van Egmond in EIM, 2005.

3.2 Kennis en technologie

In deze paragraaf worden de belangrijkste kennis en technologiegebieden
geïnventariseerd (zie inleiding hoofdstuk). De belangrijkste kennisgebieden zijn
geïnventariseerd tijdens een workshop met betrokken. Het aspect
kennisaccumulatie wordt beschreven op basis van al uitgevoerd onderzoek in
de sector. Kennisaccumulatie is de opbouw van kennis in de sector, zoals
beschreven in het analysekader volgens Tidd.
Kennisgebieden
In de sector staan het onderhouds- en nieuwbouwproces centraal (niveau van
analyse zie paragraaf 2.4.5). De processen worden uitgevoerd op projectbasis
en worden aanbesteed via een aanbestedingsproces. Vanuit het institutionele
kader zijn de belangrijkste veranderingen geïnventariseerd. Deze veranderingen
betekenen een verschuiving naar nieuwe kennis en technologiegebieden.
Centraal staan de kennisgebieden welke een directe relatie hebben met de
duurzaamheid
van
de
staalconstructie.
De
kennisgebieden
zijn:
vraagspecificatie, product, proces, omgeving en ontwerp. Deze worden
onderstaand nader toegelicht.
Inkoop
Onder inkoop vallen alle kennisgebieden die te maken hebben met
voorbereiden,
aanbesteden
en
uitvoeren
van
nieuwbouw
en
onderhoudsprojecten van staalconstructies. In het project Professionalisering
worden een tweetal conceptuele systemen onderscheiden; technisch en
functioneel gespecificeerde contracten.
In een technisch gespecificeerd contract worden de wensen van de
eindgebruiker vertaald naar technische specificaties in een contract. Hierbij
worden producten, processen en ontwerp gespecificeerd in meetbare eisen.
Deze worden verwoord in een contract of bestek.
8

VOS staat voor vluchtige organische oplosmiddelen
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In een functioneel gespecificeerd contract worden de wensen van de
eindgebruiker vertaald naar een functionele specificatie. De aanbesteding wordt
gedaan op basis van Prijs/kwaliteitsverhouding.
Product
Er bestaan diverse soorten beschermingslagen zoals organische deklagen (verf)
en metallische deklagen ( verzinken en thermisch spuiten). Deze lagen moeten
het constructiestaal beschermen in diverse omgevingen zoals landklimaat versus
zeeklimaat en onder water versus boven water. De organische deklagen
bestaan in hoofdzaak uit een bindmiddel en een verharder. Er bestaan diverse
bindmiddelen enkele voorbeelden zijn alkyd, epoxy, en polyurethan. Hieraan
worden diverse toeslagstoffen en additieven toegevoegd om het product te
kunnen verwerken. Een verfsysteem dat uiteindelijk wordt toegepast bestaat uit
meerdere lagen met verschillende functies. Een standaard verfsysteem bestaat
uit een primerlaag, een barrière laag en een afwerklaag. De intrinsieke
levensduur van het verfsysteem wordt getest in laboratoriumtesten. De testen
zijn een maat voor de intrinsieke levensduur van het verfsysteem. In
gebruikelijke en internationaal genormeerde testen wordt een maximale
levensduur voorspeldt tot eerste onderhoud van 15 jaar en ouder (ISO 12944).
Een belangrijk kennisgebied ten aanzien van het product is het bepalen van de
productkwaliteit. Deze worden in de sector bepaald aan de hand van
laboratoriumtesten, en praktijkervaring. Er is een scala aan eisen die door de
industrie gehanteerd worden. Uniformiteit en verdieping van dit kennisgebied
verdient aanbeveling voor de sector.
Proces
De beschermingslagen worden in verschillende processtappen aangebracht.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse materialen en producten zoals
straalgrit en verf welke door middel van diverse technieken (stralen en spuiten)
en materieel compressoren, spuitapparatuur) worden verwerkt. De
werkzaamheden worden veelal onder moeilijk toegankelijke omstandigheden
aangebracht. Dit stelt hoge eisen aan het vakmanschap van de betrokken
mensen. De kwaliteit van het uitgevoerde werk wordt gecontroleerd na elke
processtap. Tevens worden omgevingscondities beheerst zodat de meest
gunstige omstandigheden worden gecreëerd voor het aanbrengproces.
Omgeving
De werkzaamheden worden vaak onder uitzonderlijk moeilijke omstandigheden
uitgevoerd (op zee, op grote hoogte, onder een brug, kleine werkruimte). Voor
de beheerders van staalconstructies is de beschikbaarheid en veiligheid van de
staalconstructie de hoogste prioriteit. Onderhoud betekent in veel gevallen
verminderde beschikbaarheid en verlies van productiecapaciteit. De eisen die
aan een duurzame staalconservering worden gesteld nemen sterk toe. De eisen
zijn samen te vatten in de term duurzaamheid waarbij met alle relevante
aspecten rekening wordt gehouden.
Ontwerp
In de ontwerpfase van een staalconstructie wordt in toenemende mate
nagedacht over de consequenties van de ontwerpkeuze en de keuze van
materialen op de economische levensduur (life-cycle-cost). Hierbij wordt
rekening gehouden met alle type kosten zoals ontwerp en stichtingskosten tot
en met kosten voor onderhoud.
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Duurzame staalconservering
De term duurzame staalconstructie staat voor de output die wordt geleverd
door het innovatiesysteem in de sector. Bij het bouwen en onderhouden van
een duurzame staalconstructie is een balans gevonden tussen milieu, Arbo en
economische factoren. Daarmee wordt maximale toegevoegde waarde
geleverd aan de eindgebruiker. De term eindgebruiker wordt hier gebruikt in
een breder perspectief. De eindgebruiker is in eerste instantie de opdrachtgever
welke de constructie beheerd en exploiteert. De opdrachtgever heeft de
wensen van de eindgebruiker vertaald naar meetbare grootheden in een
contract. Dit kan op zowel technisch als functionele wijze worden gedaan. De
duurzaamheidaspecten in relatie tot een duurzame staalconstructie zijn in
onderstaande figuur 6 weergegeven met elkaar in verband gebracht.

Figuur 5 Duurzaamheidaspecten staalconstructie

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste kennisgebieden weergegeven in
relatie tot een duurzame staalconservering. De kennisgebieden zijn
geïnventariseerd tijdens een workshop sessie PSIBouw professionalisering
staalconserveren. De betrokkenen is gevraagd welke kennisgebieden zij
belangrijk achten in relatie tot een duurzame staalconstructie. Het overzicht
geeft daarmee een goede indicatie van de kennis en technologiegebieden die
verdere ontwikkeling behoeven.
Kennisgebied

Deelaspecten

vraagspecificatie

Kost engineering probabilistische ramingtechnieken (Life-cycle-cost, LCC)
Technische specificaties en kwaliteitseisen
Normering (internationaal en uniformiteit)
Inkoopkennis, aanbesteden, nieuwe manieren van aanbesteden EMVI criteria en functioneel
specificeren

Product

Degradatiemechanismen meten voorspellen en volgen
Alternatieve bedekkingsystemen TSA en sealf healing IOP
Correlatiegegevens praktijk en labtesten

Proces

Alternatieve voorbehandelingsmethoden
Robotisering van voorbehandeling en applicatieproces
Logistieke doorwerkmogelijkheden in de winter en bereikbaarheid van de constructie
Applicatietechnieken
Afvalverwerking van straal en verfproducten

Omgeving

Uniformiteit in beoordelingsmethoden (Inspectie)
Correlatie van praktijkervaring met labtesten

Ontwerp

Terugkoppeling van onderhoud naar ontwerp

Tabel 2 Belangrijkste kennisgebieden en deelaspecten
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Kennisaccumulatie
Een van de belangrijke aspecten in relatie tot kennis en technologie is dat deze
accumuleren en veranderen onder invloed van een collectief leerproces (Tidd,
2005). Essentieel hierbij is dat de kennis van de afzonderlijke kennisgebieden in
het economische denken (vraagspecificatie) kunnen worden geïntegreerd. Dit
betekent dat opdrachtnemers en opdrachtgevers over de relevante en actuele
kennis moeten kunnen beschikken in alle fasen van het aanbestedingsproces.
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het aspect kennisaccumulatie.
Hiertoe worden de belangrijkste bevindingen van een tweetal eerder
uitgevoerde onderzoeken geïnventariseerd. De belangrijkste bevindingen
worden opgesomd.
In opdracht van het IOP Verf heeft het COT een onderzoek uitgevoerd naar de
kennisbehoefte in de verfkolom (COT, 1998). Voor een gedetailleerde
beschrijving van de bevindingen wordt verwezen naar de rapportage. Hier
wordt volstaan met de belangrijkste bevindingen in relatie tot
kennisaccumulatie.
•

•

•

•

•

Kennisuitwisseling en kennis verspreiden wordt als zeer belangrijk
ervaren, kennis is te versnipperd aanwezig en wordt niet uitwisselbaar
aangeboden.
In de verfkolom is veel behoefte aan onderzoek, de thema’s die de
meeste scoren zijn in aflopende volgorde: milieu (Life-Cycle-Analysis
LCA), duurzaamheid, watergedragen systemen, applicatie, high solids,
esthetica en droging.
Algemeen leeft de wens naar verfsystemen met een langere
duurzaamheid. Hiermee wordt bedoeld een toename van de
beschermingsduur naar 25 jaar voor maritieme toepassingen.
Voor nieuwe collectieve onderzoeksprojecten is meer praktijkgericht
onderzoek noodzakelijk vooral van nut voor de MKB bedrijven in de
verfkolom.
Financiering van collectief onderzoek wordt door de verfkolom als een
apart punt van aandacht gezien.

Door Nehem Consulting Group (NCC, 1996) is in opdracht van het NCC
Nederlands corrosie Centrum onderzoek uitgevoerd naar de actuele
kennistekorten bij de verschillende beroepsgroepen op het gebied van corrosie
en corrosiemanagement. Voor een gedetailleerde beschrijving van de
bevindingen wordt verwezen naar de rapportage. De belangrijkste bevindingen
in relatie tot het innovatiesysteem zijn:
• Kennisverbreding kan effectief gerealiseerd worden door kennis
vragers en dragers bij elkaar te brengen en modulair cursusmateriaal
te ontwikkelen. Bij de opzet, uitvoering en evaluatie is het belangrijk
dat de brancheorganisaties uit de productieketen betrokken te zijn.
• Integratie van de geïnventariseerde kennisgebieden in het regulier
onderwijst waardoor studenten beter op de beroepspraktijk worden
voorbereid.
• Belangrijkste trends die worden gesignaleerd zijn; toename
toelevering op basis van functionele specificaties, verhoging van de
basiskennis bij lijnfunctionarissen, groei uitbesteding en behoefte
uitbreiding takenpakket van inspecteurs en toezichthouders.
• De gevonden knelpunten zijn: corrosiebewuster ontwerpen, behoefte
onderhoudsmonitoringsysteem, kennis probleemoplosser sluit niet aan
bij behoefte, probleemoplosser wordt te laat ingeschakeld in de
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nieuwbouwfase en een gebrekkige formulering van inspectie
opdrachten tijdens de instandhoudingsfase.
Uit de bevindingen is op te maken dat de vraag naar kennis verschuift in de
richting van duurzaamheid. De gewenste kennis is niet uitwisselbaar en
versnippert aanwezig en moet deels nog worden ontwikkeld. Hierdoor wordt
kennisaccumulatie bemoeilijkt.
Door de brancheorganisaties in de sector is recent het initiatief genomen om
een cursus te ontwikkelen voor de hele sector waarin de meest relevante
kennisgebieden zijn opgenomen. De kennis wordt door de betrokkenen in de
keten zelf gedoceerd. Hiermee wordt geborgd dat de relevante en op de
praktijk gerichte kennis in de keten wordt geïntegreerd.
Een ander belangrijk aspect van leren in relatie tot de kennis gebieden is dat
deze een belangrijke basis zijn voor efficiënte wet- en regelgeving in relatie tot
een duurzame staalconstructie. In het proces van voorbereiding van wet en
regelgeving is technische deskundigheid vereist (zie paragraaf 3.1 Instituties).
Op basis van de workshop resultaten (Bijlage 3 inventarisatie bouwstenen
kennis en technologie) en de onderzoeksresultaten (NCC 1996, COT 1998) is
een goed beeld te geven van de kennisbehoefte in de keten.
3.2.1 Conclusie kennis en technologie

De belangrijkste kennis en technologiegebieden voor de sector Staal en
staalconserveren in relatie tot een duurzame staalconstructie zijn ontwerp,
applicatieproces, verfproducten, omgeving en inkoop. De toegevoegde waarde
van de sector kan worden verhoogd door kennis op deze gebieden te
ontwikkelen, door onderzoek, Toepassen en praktijkervaringen terug te
koppelen in het primaire proces (kennisaccumulatie). Dit proces vindt op dit
moment onvoldoende gestructureerd plaats.
Door een betere centrale regie in de sector kan de juiste kennis en technologie
beter Ontstaan Verspreiden en worden toegepast. Kennis en technologie
vormen de basis voor de functionele en economische relaties tussen de actoren
in het innovatiesysteem. Hiermee wordt bedoeld dat contractuele relaties zich
in het hard van de productieketen bevinden. Hier zit het meest effectieve
aangrijpingspunt voor vernieuwingen in de keten.
Het discontinue karakter van projecten bemoeilijkt de ontwikkeling van kennis
(Miozzo, 2004). Meer onderzoek op projectniveau is noodzakelijk om de relatie
tussen een duurzame staalconstructie en de kennisgebieden die op
projectniveau een rol spelen te evalueren.
In relatie tot bovenbeschreven conclusies wordt opgemerkt dat de
Projectresultaten in het Project Professionalisering Staalconservering nauw
aansluiten op de genoemde kennisgebieden. De projectresultaten zijn de
werkroutines voor de sector, deze bestaan uit technisch en functioneel
gespecificeerde modelcontracten en technische eisen op product en
procesniveau. In de probleemstelling van het project blijkt dat een van de
knelpunten in de sector is dat deze routines onvoldoende aansluiten
innovatieve contracten en er geen uniformiteit is in de routines. Voor een
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gedetailleerdere beschrijving wordt verwezen naar het plan van aanpak en de
projectresultaten (PSIBouw, O210, Professionalisering Staalconservereing9).
3.3 Actoren en netwerken

Om de belangrijkste actoren en netwerken te identificeren worden de
deelnemers in de productieketen geïnventariseerd. Door de productieketen
wordt via contractuele afspraken gemaakt voor het onderhoud en nieuwbouw
van een staalconstructie. Tevens zijn de organisaties en netwerken welke direct
ondersteunend zijn aan de productieketen geïnventariseerd. De inventarisatie is
gedaan op basis van de workschop met vertegenwoordigers uit de
productieketen en ingenieursbureaus. De resultaten zijn opgenomen in bijlage
5. Daarnaast is gebruik gemaakt door de sector opgestelde plan van aanpak
(PSIBouw O210, 2005) en de uitkomsten van de dialoogsessie (PSIBouw,
2007). De SBI codes van de verschillende actoren in de sector Staal en
staalconserveren zijn geanalyseerd op basis van CBS database (zie bijlage 5).
Op basis van deze bronnen zijn de actoren en netwerken beschreven aan de
hand van een schematisch overzicht in figuur 7.
De productieketen is het hart van de economische activiteit in de sector. Door
de productieketen worden producten door gebruik van materieel in een proces
(onderhoud en nieuwbouw) omgezet in een staalconstructie. In figuur 7 is de
productieketen in relatie tot het primaire proces weergegeven. In de
productieketen zijn een aantal rollen te onderscheiden. De toeleveranciers
bestaan uit de verfproducenten, leveranciers van basischemicaliën en
additieven. In het primaire proces is de verfleverancier verantwoordelijk voor de
productkwaliteit. Nieuwe verfsoorten worden ontwikkeld op basis van milieu en
Arbo eisen, productkwaliteitseisen en ontwikkelcriteria op in R&D laboratoria.
Meer fundamentele vernieuwing vindt plaats bij de leveranciers van
basischemicaliën. De toeleveranciers leveren verfproducten aan de
opdrachtnemers. De opdrachtnemers zijn staalconstructiebedrijven en
metaalconserverings-bedrijven. De opdrachtnemer metaalconservering koop
verfproducten en materieel in. De staalconstructeur koopt tevens staal
halffabricaten in van de tussenhandel. Deze verkrijgt zijn staal van de
staalproducent. Publiek en private opdrachtgevers besteden onderhoud en
nieuwbouwprojecten aan. Vaak worden verschillende bouwdisciplines
gecombineerd in een aanbesteding. Grote bouwondernemingen nemen het
werk aan en besteden dit uit aan gespecialiseerde onderaannemers. De grote
bouwondernemingen zijn in dit onderzoek niet inbegrepen.

9

Brochure Professionalisering Staalconservering
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Figuur 6 Actoren en Netwerken

De productieketen wordt ondersteund door de kennisinfrastructuur. Zij worden
betrokken bij onderzoeken, arbitrages, directievoering en inspectie. Het
eindresultaat is een staalconstructie. Voor een gedetailleerde beschrijving van
de productieketen wordt verwezen naar bijlage 5 inventarisatie actoren en
netwerken.
De belangen van de deelnemers in de productieketen worden op nationaal
niveau vertegenwoordigd door verschillende brancheorganisaties. Deze zijn
aangesloten bij brancheorganisatie op EU niveau. Via lobby bij de ministeries
wordt invloed uitgeoefend op de voorbereiding van wet en regelgeving,
normering en participeren zei in kennisnetwerken. Tevens hebben zei een
belangrijk aandeel in het Verspreiden van kennis naar de achterban.
In de sector zijn verschillende netwerken actief. Deze zijn geformeerd rondom
wet- en regelgeving, normering, en intensieve gesubsidieerde kennisprojecten.
In deze netwerken participeren vertegenwoordigers uit individuele bedrijven,
brancheorganisaties en kennisinfrastructuur. Een ander belangrijk kenmerk van
de keten is dat hoe verder men richting de bron van de producten in de keten
gaat men met grotere internationaal opererende organisaties te maken heeft.
Deze organisaties verkopen hun productenassortiment mondiaal. Deze
organisaties streven zo veel mogelijk naar aansluiting bij Europese wet en
regelgeving en internationale normen. Dit wordt tevens gestuurd vanuit de
brancheorganisaties op EU en mondiaal niveau.
Door ministeries en de EU commissies wordt beleid vertaald in wet- en
regelgeving voor de sector. De invloed van EU wet en regelgeving neemt
steeds meer toe. Vooral op het gebied van milieu en aanbesteding.
Vernieuwingen in de sector komen tot stand door aanscherping van
kwaliteitseisen en wet en regelgeving voor de sector.
3.3.1 Conclusie Actoren en Netwerken

De actoren en netwerken in de sector bestaan uit de deelnemers in de
productieketen. Dit zijn de opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers
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welke via contracten afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van
de staalconstructie. De economische belangen van de afzonderlijke deelnemers
in de productieketen worden op nationaal en Europees niveau behartigd door
de brancheorganisaties via lobby netwerken. De productieketen wordt
ondersteund door specialistische kennisinstituten en ingenieursbureaus. Via
verschillende netwerken komen normen, wet en regelgeving intensieve
kennisprojecten tot stand. De Actoren en Netwerken zijn schematisch
weergegeven in figuur 6.
Het onderzoek naar de innovatieprestatie richt zich op de deelnemers in de
productieketen. Deze zijn het hart van het sectorale innovatiesysteem.
3.4 Conclusies beschrijving Innovatiesysteem

Op basis van de conclusies ten aanzien van de inventarisatie van de
bouwstenen van het innovatiesysteem kan een schematisch overzicht worden
gemaakt van de belangrijkste componenten in het innovatiesysteem en hun
functionele relaties (zie figuur 8).
De gewenste output welke door het systeem geleverd wordt is een duurzamere
staalconstructie. Het streven in het institutionele kader en de wensen van de
eindgebruiker is naar gebruik van duurzamere producten, en processen en een
integrale levensduurbenadering. Bij dit streven worden economische, milieu- en
Arbo- aspecten vertaald in kwaliteitseisen normen en wet en regelgeving. De
kwaliteitseisen en normen worden vertaald naar contracteisen. Goed
ontworpen hogere kwaliteitseisen, normering en aanscherping van wet- en
regelgeving zijn een belangrijke bron voor vernieuwingen in de sector. In het
proces van tot stand komen van wet- en regelgeving spelen de
brancheorganisaties een belangrijke rol. Via lobby proberen de
brancheorganisaties de wet en regelgeving te beïnvloeden en de belangen van
hun achterban te behartigen.
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LEGENDA
Beleid
Regelgeveing
Kennis
Contractueel

Belangen
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Resultaat
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Brancheorganisaties en sociale partners
Brancheorganisatie
Toeleveranciers

Wet en regelgeving

VROM
SZW
EZ
Bouwministeries

Netwerken

Brancheorganisatie
Metaalconservering

Opdrachtgevers
OGOS

Productieketen
Opdrachtnemers
Onderhoud

OnderzoeksProgrammas
Normering

Brancheorganisatie
Staalconstructie

Output Systeem
Opdrachtgevers

Toeleveranciers
Opdrachtnemers
Nieuwbouw

Voorbereiding wet en
regelgeving

Duurzamere
staalconstructie

Kennisinfrastructuur
Ingenieursbureaus

Onderzoeksinstituten

Universiteiten/HBO

Overige
kennisinstellingen

Figuur 7 Werking van het innovatiesysteem

Projecten worden uitgevoerd door individuele organisaties uit de
productieketen. De productieketen wordt hierbij ondersteund door de
kennisinfrastructuur. De kennisinfrastructuur speelt tevens een belangrijke rol
bij het tot stand komen van wet- en regelgeving, normen en kennisintensieve
projecten. Op projectniveau hebben specialistische ingenieursbureaus een
belangrijke in het bepalen van de eindkwaliteit. De wetenschappelijke kennis en
praktijkkennis sluiten niet goed op elkaar aan. Inbreng van wetenschappelijke
kennis in de praktijk is een belangrijke bron van vernieuwingen.
De belangrijkste conclusies ten aanzien van de geïnventariseerde bouwstenen
worden onderstaand samengevat.
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Kennis en technologie

Actoren en netwerken
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Uniformering van kwaliteitseisen in de
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omgeving, Deelaspecten zijn

achterban

te onderscheiden
Integraal leren en inbedding

Het ontbreekt aan een centrale regie om

Aanbesteding op basis van prijs

in het economisch denken.

de deelbelangen in de sector meer op

kwaliteitsverhouding bevorderen gewenste

elkaar af te stemmen.

duurzame innovaties ten aanzien van een
duurzamere staalconstructie

Centrale regie ten aanzien

Actoren in grote organisaties spelen een

Bij het ontwerpen van wet en regelgeving en

van kennisaccumulatie is

belangrijke rol in het vertegenwoordigen

kwaliteitseisen is meer focus op het

gewenst.

van de belangen van de achterban.

eindresultaat een belangrijk aandachtpunt.
Goed ontworpen wet en regelgeving kunnen
een belangrijke impuls zijn voor duurzame
ontwikkeling in de sector.

De geleverde kennis moet

De kennisinfrastructuur levert kennis aan

Voor milieu en Arbo zijn REACH, CO2 en

meer aansluiten bij de

de productieketen. Knelpunt is dat deze

AWARE en EMVI de belangrijkste

behoefte in de

kennis niet altijd aansluit bij de wensen in

aandachtspunten.

productieketen

de productieketen.

Centraal in het leerproces

Opdrachtgevers spelen een belangrijke rol

staan duurzamere

ten aanzien van kwaliteitseisen in

staalconstructies

contracten.

Tabel 3 Conclusies Inventarisatie Innovatiesysteem

Met de bovenbeschreven conclusies is meer inzicht verkregen in het
innovatiesysteem van de sector Staal en staalconserveren. De beschrijving geeft
meer inzicht in de grenzen van het systeem. Dit inzicht wordt gebruikt om de
prestatie van het systeem te kunnen meten en om aanbevelingen te doen voor
verbetering hiervan.
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Organiseren en slim managen van het collectieve innovatieproces in een sector
verbetert de concurrentiepositie van een sector en verhoogd daarmee
toegevoegde waarde.
In dit hoofdstuk wordt de prestatie van het innovatiesysteem gemeten. De
prestatie wordt gemeten ten opzichte van een ideaal innovatieklimaat. In het
analysekader is onderzocht aan welke voorwaarden een ideaal innovatieklimaat
moet voldoen. Op basis van de voorwaarden worden enquêtevragen
opgesteld. De enquête wordt gehouden onder de deelnemers in de
productieketen. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen worden
gedaan voor verbetering van het klimaat.
In het eerst deel van dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen
geoperationaliseerd vanuit het analysekader uit hoofdstuk 2. Vervolgens
worden de resultaten geanalyseerd.
4.1 Operationalisering van het onderzoek

Doel van het innovatiesysteem is het Ontstaan, de Verspreiden en Toepassing
van kennis. Dit resulteert in verbeterde werkprocessen, technologieën en
diensten welke bijdragen aan een duurzamere staalconstructie.
De mate waarin organisaties hun bedrijfsprocessen hebben ingericht en
afgestemd op innovatieve aspecten is een maat voor de innovatieprestatie in de
productieketen. De productieketen is het “hart” van het innovatiesysteem. De
innovatieprestatie van de productieketen is daarmee een belangrijke maat voor
de prestatie van het innovatiesysteem.
De innovatieprestatie in van de productieketen wordt in dit onderzoek gemeten
met behulp van een sectorscan (enquêteonderzoek).
De sectorscan is opgesteld op basis van bestaande scans:
• De SMILE Innovatie-audit van het Eindhoven Centre for Innovation
Studies (ECIS), ontwikkeld door Prof. J. van Aken van de faculteit
Technologie Management, TU Eindhoven (november 2001)
• Innovatiescan voor onderzoeksinstituten ontwikkelt door InnoQ en
KIWA N.V. (Gras, Wijffels, 2006)
Bovengenoemde scans zijn toegesneden op productiebedrijven vooral midden
en kleinbedrijven. Gras en Wijffels hebben deze scans geschikt gemaakt voor
toepassing bij onderzoeksinstituten (Gras en Wijffels, 2006). Hierbij hebben zij
gebruik gemaakt van de volgende literatuur.
• Davila, T.,M. Epstein & Schelton (2006) Making Innovation work: How
to Manage It, Measure It, and Profit from It. Wharton Publishers
• Herstat C. & B. Verworm (2003) Management der frühen
Innovationsphasen; Grundlagen Methoden, Neue Ansatze. Gabler,
Wiesbaden.
Deze IWT-scan wordt door Gras en Wijffels beschreven als zeer goed
gevalideerde scan. Uit de Smile scan komt het modelmatige overzicht van het
innovatieproces en de relevante aspectgebieden. De aspectgebieden in relatie
tot het innovatiesysteem zijn weergegeven in figuur 8 Aspectgebieden en
innovatiesysteem.
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In de scan worden vragen gesteld over de bedrijfs- en innovatiestrategie (zeven
aspecten). De relatie tussen bedrijf en sector niveau wordt gelegd door de
processen op bedrijfsniveau zoeken, selecteren, Toepassen en leren (Tidd,
2005) en de processen op sectorniveau (Malerba 2002, Carlson 2002) voor
Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis en technologie. De relatie
tussen de zeven aspecten uit de innovatiescan en het innovatiesysteem zijn in
onderstaande figuur schematisch weergegeven.

Innovatiesysteem Sector staal en staalconserveren
Ontstaan van kennis

Verspreiden van kennis

Toepassen van kennis

Systeem niveau

organisatie niveau
Strategie
Leiderschap

Cultuur

Product en Proces creatie proces
Planning
Middelen

Middelen,
Kwaliteit en
vernieuwing

Klant en
Markt
Competentie
ontwikkeling

Voor
ontwikkeling
en
ontwikkling

Innovatie

Figuur 8 Aspectgebieden en innovatiesysteem

Uit bovenstaande innovatiescans zijn de vragen gedestilleerd en
gecategoriseerd naar Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis en
technologie. De vragen zijn vervolgens specifiek gemaakt voor de sector Staal
en staalconserveren. Hierbij zijn vertegenwoordigers van de betrokken
brancheorganisaties betrokken. Zij hebben een eerste concept van de
vragenlijst en de methode van vraagstelling beoordeeld. Dit heeft geresulteerd
in een tweede concept vragenlijst welke is voorgelegd aan een focusgroep. De
focusgroep bestond uit niet belanghebbenden ten aanzien van het vakgebied.
Hen is voornamelijk om commentaar gevraagd naar de leesbaarheid, de
duidelijkheid van de vraagstelling en begeleidende e-mail. Het commentaar is
verwerkt in de enquête (zie bijlage 7 Enquête).
4.1.1 Analytisch model

In figuur 9 is het causale model weergegeven welke de basis is voor het
opstellen van de enquête.

Figuur 9 Analytisch model innovatieprestatie
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De sectorscan bestaat uit drie hoofdvariabelen; Ontstaan van kennis, diffusie
van kennis en de toepassing van kennis (Carlson, 2002). De samenhang is
afgeleid en beschreven in paragraaf 2.4.5 Onderzoeksmethode. Elke
hoofdvariabele is onderverdeeld in subvariabelen, de enquêtevragen. De
respondent heeft voor de beantwoording van de enquêtevragen de keuze uit
vier antwoordmogelijkheden. Het beste antwoord wordt met een 4
gewaardeerd. De laagste score wordt met score een 1 gewaardeerd.
De hoofdvariabelen zijn in bijlage 7 tabel 6 zijn vertaald enquêtevragen. In de
vragenlijst wordt innovatie vertaald naar “vernieuwing”, daar dit beter aansluit
bij de belevingswereld van de respondenten. In bijlage 8 is elke vraag toegelicht
op basis van de in de literatuur gevonden samenhang.
Onderstaand is ter illustratie een voorbeeld gegeven van een enquêtevraag
voor de hoofdvariabele Ontstaan van kennis, vraag 8.
8. Worden door uw organisatie technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd
in relatie tot duurzamere staalconstructies?
•
Ja, in onze en aanverwante sectoren worden deze actief gevolgd.
•
Ja, in onze branche worden deze actief gevolgd.
•
Nee, alleen op ons vakgebied worden deze actief gevolgd.
•
Nee, alleen op ons vakgebied worden deze gevolgd als ze direct winst opleveren.
Tabel 4 Voorbeeld enquêtevraag

In Bijlage 8 wordt de volgende toelichting gegeven op deze enquêtevraag:
Toelichting:
Voor het introduceren van succesvolle vernieuwingen is het noodzakelijk dat er op
bedrijfsniveau continu wordt geïnventariseerd wat de behoeftes van de markt zijn zodat hier
tijdig op kan worden ingespeeld. Dit is nader beschreven als onderdeel van het
innovatieproces zie paragraaf 2.4.1 zoeken en Tidd, 2005, p89)

Uitvoering van de sectorscan
De sectorscan wordt uitgevoerd met behulp van een Internet enquête. Hierbij is
gebruik gemaakt het SelectSurveyNET programma. De enquêtevragen uit
bijlage 7 zijn in het programma verwerkt. De gegevens worden via hetzelfde
programma verwerkt zie bijlage 14 Enquête resultaten.
De respondent maakt een keuze uit vier antwoord mogelijkheden. Hierbij is de
eerste antwoordmogelijkheid gewaardeerd met 4 punten. De laatste
antwoordmogelijkheid is gewaardeerd met 1 punt.
Analyse van de resultaten
Uit de resultaten van de enquête kunnen de gemiddelde scores voor de
hoofdvariabelen worden bepaald. Het gewogen gemiddelde geeft de
innovatieprestatie weer. Zo kan inzicht worden verkregen in de gemiddelde
scores per doelgroep uit de productieketen. De resultaten kunnen op drie
niveau´s een bijdrage leveren aan een analyse van de innovatie prestatie;
1. Op bedrijfsniveau, door de resultaten op bedrijfsniveau te vergelijken
met het gemiddelde scores per rol (productieketen).
2. Op brancheniveau, door de gemiddelde resultaten op brancheniveau
te vergelijken met de andere brancheresultaten.
3. Op sectorniveau door de gemiddelde scores van de deelprocessen te
vergelijken.
De analyse op bedrijfsniveau behoort niet tot de scope van het onderzoek
omdat de resultaten van de enquêtes anoniem zijn uitgevoerd. De resultaten op
branche niveau worden aan de respondenten teruggekoppeld. Hiermee kunnen
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de respondenten zelf de benchmark uitvoeren. In dit onderzoek ligt de nadruk
op analyse van de innovatieprestatie van op sectorniveau. De innovatieprestatie
is geanalyseerd voor de verschillende rollen in de productieketen op
brancheniveau.
4.1.2 Onderzoekspopulatie

De onderzoekspopulatie wordt bepaald door de productieketen van het
systeem. Hiervoor zijn de verschillende BIK codes en SBI codes van de
betrokken actoren geïnventariseerd zie bijlage 6 SBI codes sector. Als
uitgangspunt voor de selectie van deelnemers voor het onderzoek is gekozen
voor de organisaties die direct betrokken zijn in contractuele relaties in de
productieketen.
In het onderzoek zijn de materieel leveranciers en de kennisinfrastructuur om
praktische redenen niet meegenomen. Dit kan gemotiveerd worden doordat
deze organisaties minder financiële risico’s lopen in de contractuele relatie met
de opdrachtgevers. De architecten zijn niet in het onderzoek meegenomen
omdat deze in opdracht van een opdrachtnemer of opdrachtgevers een
ontwerp maken.
Uit de groep van betrokkenen is een aselecte steekproef genomen. Een
overzicht van de deelnemende organisaties en hun BIK codes is weergegeven in
bijlage 2, Deelnemers onderzoek. Onderstaand wordt de onderzoekspopulatie
en de steekproef toegelicht.
Brancheorganisatie

Aantal organisaties

Vereniging voor verf en drukinktfabrikanten
(VVVF)
Sectorvereniging metaalbeschermende
bedrijven (SVMB FOSAG)

Populatie

Steekproef

86

15

11

120

30

26

14

14

14

183

25

21

Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren
OGOS10 aangevuld met andere
opdrachtgevers.
Bouwen met Staal (BMS)
Staalconstructiebedrijven
Tabel 5 Onderzoekspopulatie en steekproef

De selectie van verf fabrikanten is gemaakt op basis van het totale aantal leden
van de VVVF, deze vertegenwoordigt 95% van de totale markt. De afdeling
protective coatings bestaat uit 15 leden (KVK brancheanalyse, 2006). Hieruit
zijn 9 deelnemers geselecteerd en aangevuld met twee grondstofleveranciers.
De selectie van opdrachtnemers metaalconserveringsbedrijven is gemaakt op
basis van het totale aantal leden in de sector vereniging metaalbescherming
bedrijven SVMB. De sectorvereniging is een onderdeel van de FOSAG. De
metaalconserveringsbedrijven
zijn
geselecteerd
uit
het
openbare
adressenbestand (120 leden) via de website van de SVMB. Er zijn ongeveer 30
bedrijven die zware staalconstructies mobiel kunnen stralen en conserveren.

10

De opdrachtgevers in Nederland bestaan voor overheid en bedrijfsleven. De totale populatie is

onbekend. Aangenomen wordt dat de OGOS opdrachtgevers aangevuld met enkele andere private
opdrachtgevers een betrouwbaar beeld geven van de sector.
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Hieruit is een selectie gemaakt van straal en conserveringsbedrijven (26
deelnemers).
De selectie van opdrachtnemers (staalconstructiebedrijven) is gemaakt op basis
van de Gids Staalbouw 2003-2004. Uit de groep van staalconstructiebedrijven
is een selectie (25, zie tabel 10) gemaakt op basis van de volgende criteria type:
zwaar, offshore, bruggen sluizen/stuwen en procesindustrie, conservering:
stralen of verven of aluminiseren. Uit de groep van 25 bedrijven zijn 21
bedrijven uitgenodigd.
De opdrachtgevers die voor het onderzoek worden geselecteerd bestaan uit de
in het Opdrachtgeversoverleg staalconserveren verenigde opdrachtgevers
(OGOS) aangevuld met enkele andere belangrijke grote opdrachtgevers (7
deelnemers) uit de sector. In de enquête wordt onderscheid gemaakt naar
opdrachtgevers overheid (7 deelnemers) en bedrijfsleven (7 deelnemers).
In bijlage 2 Deelnemers onderzoek is een overzicht gegeven van de
geselecteerde deelnemers en hun BIK codes.
4.2 Analyse enquêteresultaten

In deze paragraaf wordt de betrouwbaarheid en de validiteit van de enquête
geanalyseerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van een statistisch
verwerkingsprogramma SPSS versie 15.0.
4.2.1 Betrouwbaarheid

In de enquête zijn de variabelen; Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van
kennis gemeten. Eerst is de betrouwbaarheid van de resultaten getoetst.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een factoranalyse en de Cronbach alfha.
Onderstaand volgt de motivatie van de keuze van de betrouwbaarheid toets.
Factoranalyse
Factoranalyse11 is een multivariabel statistische techniek, die voor een groot
aantal geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen
identificeert. Deze niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden
factoren genoemd. Belangrijk is dat de factoren bijna evenveel van de variatie
verklaren als de geobserveerde variabelen. Factoranalyse wordt gebruikt voor
data-reductie en om inzicht te krijgen in de structuur van de dataset.
Uit de factoranalyse blijkt inderdaad dat de items (enquêtevragen) inderdaad
dezelfde variabele meten. De enquêtevragen voor bijvoorbeeld de
hoofdvariabele Ontstaan van kennis, meten allen dezelfde hoofdvariabele. Dit
geld voor alle drie de hoofdvariabelen; Ontstaan, Verspreiden en Toepassen
van kennis.
Cronbach Alpha
Cronbachs α (alpha)12 is een maat voor de betrouwbaarheid van een
vragenreeks. Een waarde groter dan 0,7 wordt over het algemeen gezien als
betrouwbaar en acceptabel. Voor de drie hoofdvariabelen zijn de volgende
waarden voor α gemeten; Ontstaan (0,885), Verspreiden (0,885), Toepassen
(0,748). Geconcludeerd kan worden dat de geconstrueerde meetschalen voor
de variabelen betrouwbaar zijn.

11

Beschrijving van de factoranalyse volgens: nl.wikipedia.org/wiki/Factoranalyse

12

Verklaring van Cronbachs alpha volgens: nl.wikipedia.org/wiki/Cronbachs_alpha
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4.2.2 Validiteit

De validiteit13 van een test of een meting is de mate waarin de test of de meting
aan zijn doel beantwoordt. Validiteit is dus geen statische eigenschap van een
test of meting, men kan niet zeggen dat de ene test valide is en de andere niet.
De test kan immers voor verschillende doelen gebruikt worden, zodat hij de ene
keer valide is en de andere keer niet. Wanneer men wil weten hoe lang iemand
is, dan is het meten van de lichaamslengte bijvoorbeeld een valide meting.
Maar wanneer men is geïnteresseerd in het IQ, dan is het meten van
lichaamslengte niet valide.
De vraag is nu wat de validiteit is van de enquêtevragen in relatie tot de
innovatieprestatie van de productieketen en de sector Staal en
staalconserveren. De enquêtevragen zijn afgeleid uit de literatuurstudie en de
innovatiescan zoals beschreven in paragraaf 4.1. Deze scans zijn goed
gevalideerd (Gras, Wijffels, 2006).
De enquêtevragen zijn voorgelegd aan een focusgroep. Deze bestond uit
betrokkenen uit de productieketen (branchevertegenwoordigers). Daarnaast
zijn de concept enquêtevragen getest door een aantal relatieve
buitenstaanders. De enquêtevragen zijn aangepast op basis van het door hun
geleverde commentaar. Op deze wijze is de relevantie en de wijze van
vragenstellen en daarmee de validiteit geborgd.
Het onderzoek heeft zich beperkt tot het meten van de innovatieprestatie in de
productieketen. Er is gekozen voor deze afbakening daar deze betrokkenen in
een actuele projectsituatie de financiële risico’s dragen en daarom direct
betrokken zijn bij het vervaardigen van een duurzame staalconstructie.
Opgemerkt wordt dat de innovatieprestatie iets zegt over de innovatie in relatie
tot duurzaamheid van een staalconstructie. Dit betekent dat de organisaties
niet is gevraagd naar de innovaties op het gebied van technische functionaliteit
van staalconstructies.
Op basis van bovenstaande is het aannemelijk dat de validiteit van de enquête
voldoende is in relatie tot het doel van het onderzoek namelijk het meten van
de innovatieprestatie van de productieketen in de sector Staal en
staalconserveren, en daarin ook voldoende discriminerend is. Er is onderscheid
gemaakt naar de verschillende betrokken doelgroepen.
4.3 Innovatieprestatie op sectorniveau

In deze paragraaf worden resultaten van de enquête beschreven.
Achtereenvolgens komen aan de hoofdvariabelen: Ontstaan, Verspreiden en
Toepassen van kennis en de innovatieprestatie. Per hoofdvariabele wordt een
beschrijving gegeven van de resultaten. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt
in een dataset. Deze is beschikbaar via de auteur van het onderzoek. De
resultaten zijn verwerkt in de SurveySelect (zie bijlage 14 Enquête resultaten).
Eerst wordt een analyse gegeven van de algemene vragen en de correlatie met
de innovatieprestatie.
De resultaten van de algemene vragen (vraag 1 t/m 7) zijn beschreven aan de
hand van een pareto diagrammen in bijlage 10 Statistiek. Onderstaand worden
de belangrijkste bevindingen opgesomd:
• De respondenten verdeeld naar de verschillende rollen in de
productieketen zijn evenredig vertegenwoordigd in het onderzoek.

13

Verklaring validiteit volgens: nl.wikipedia.org/wiki/Factoranalyse
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Het merendeel (69%) van de respondenten aan het onderzoek hebben
meer dan 15 jaar ervaring in de sector.
Bijna de helft van de respondenten heeft een functie als directie en
management. De ondervraagde opdrachtgevers hebben voornamelijk
de functie adviseur specialist.
De toeleveranciers hebben aangegeven dat de concurrentiepositie
belangrijk is. De samenhang tussen de concurrentiepositie en de
innovatieprestatie is onderzocht. Er blijkt een samenhang te bestaan
tussen concurrentiepositie (vraag 4) en de innovatieprestatie.
56% van de respondenten hebben meer dan 200 medewerkers in
dienst. Bij 27% ligt het aantal tussen de 50 en de 200 medewerkers.
Het innovatiepercentage van de jaaromzet is bij 38% van de
respondenten onbekend. Bij 18% is dit meer dan 3% en bij 38 % ligt
het percentage tussen 0 en 2 %.
4% geeft aan dat het innovatiepercentage zal afnemen. 33%
verwacht dat dit gelijk blijft, terwijl 40 % aangeeft dat dit percentage
zal toenemen. 7% verwacht zelfs een aanzienlijke toename.

De innovatieprestatie van de gehele productieketen is 2,6 op een schaal van 1
tot 4. Over de prestatie in absolute zin kan geen uitspraak worden gedaan
worden aangezien geen cijfers ter vergelijking voorhanden zijn. De scores
kunnen worden gebruikt om de verbeterpunten te analyseren en beleid voor de
sector te maken. Een verbeterpunt in dit onderzoek is een score onder de
innovatieprestatie.
Hoofdvariabele

Totaal gem.

Ontstaan
Verspreiden
Toepassen
Innovatieprestatie

2,8
2,5
2,6
2,6

Tabel 5 Innovatieprestatie voor de productieketen

De verschillen tussen de hoofdvariabelen zijn aannemelijk aangezien de
steekproef nagenoeg de hele populatie betreft. Anders gezegd de
ondervraagde organisaties zijn nagenoeg alle organisaties die zich begeven op
de zware Staal en staalconserverensmarkt. De productieketen scoort voor het
Ontstaan van kennis (2,8) het best. Het verspreiden van kennis is het
verbeterpunt aangezien deze lager is (2,5) dan de innovatieprestatie van de
produktieketen (2,6). Onderstaand worden de enquêteresultaten geanalyseerd
voor het Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis.
Samenhang
In dit onderzoek is de samenhang onderzocht tussen de innovatieprestatie en
concurrentiepositie en tussen de innovatieprestatie en duurzaamheid.
Er is een duidelijke samenhang gevonden tussen de concurrentiepositie en de
innovatieprestatie. Respondenten die aangeven de concurrentiepositie
belangrijk te vinden in relatie tot vernieuwingen scoren inderdaad hoger scoren
op de innovatieprestatie (zie bijlage 11 Samenhang).
Er is samenhang tussen duurzaamheid (vraagnr: 29, T2 Verbetering
duurzaamheid) en de innovatieprestatie. Dit betekend dat respondenten die
hebben aangegeven dat vernieuwingen in de organisatie tot gevolg hebben
gehad dat de duurzaamheid (milieu, Arbo en levensduur) is verbeterd in de
afgelopen 10 jaar, hoger scoren op de innovatieprestatie (zie bijlage 10
Statistiek, samenhang).
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4.3.1 Ontstaan van kennis

In onderstaand histogram zijn de gemiddelde scores weergegeven voor de
vragen met betrekking tot het Ontstaan van kennis. Met rood is de gemiddelde
score voor de totale innovatieprestatie weergegeven (2,6). Het gemiddelde
wordt als maat voor de verbetermogelijkheden gehanteerd.

Onstaan van kennis

score
4,0

3,1

3,1
3,0

3,0

3,0
2,7

2,7

2,6

2,8

2,7

2,6

2,5
2,2

gem score
totaal 2,6

2,0

1,0
O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10 O11 O12

Vraagnummer

Figuur 1 Verbeterpunten Ontstaan van kennis

N.B.: de vraagnummers corresponderen met de enquête vragen in bijlage 6 en
7. Vraagnummer; O1 staat voor de eerste vraag van de variabele Ontstaan.
Conclusies Ontstaan van kennis
De verbeterpunten corresponderen met de enquêtevragen zoals aangegeven in
Bijlage 9 Enquêtevragen en items.
De belangrijkste verbeterpunten voor de variabele Ontstaan van kennis zijn;
• gebruiken van duurzaamheidgegevens
• samenwerking met universiteiten
4.3.2 Verspreiden van kennis

In onderstaand histogram zijn de gemiddelde scores weergegeven voor de
vragen met betrekking tot het Verspreiden van kennis. Met rood is de
gemiddelde score voor de totale innovatieprestatie weergegeven (2,6). Het
gemiddelde wordt als maat voor de verbetermogelijkheden gehanteerd.
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Verspreiden van kennis

score
4,0

3,0

2,8

2,7

2,7
2,5

2,5

2,3

2,3

gem score
totaal 2,6
1,9

2,0

1,0
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

Vraagnummer
Figuur 2 Verbeterpunten Verspreiden van kennis

Conclusies Verspreiden van kennis
De verbeterpunten corresponderen met de enquêtevragen zoals aangegeven in
Bijlage 9 Enquêtevragen en items.
De belangrijkste verbeterpunten voor de variabele Verspreiden van kennis zijn;
• Marketing & Technologie.
• Bijeenkomsten voor vernieuwingen.
• Formele beslissing.
• Niet succesvolle vernieuwing keten.
• Publicatie in vakliteratuur.
4.3.3 Toepassen van kennis

In onderstaand histogram zijn de gemiddelde scores weergegeven voor de
vragen met betrekking tot het Toepassen van kennis. Met rood is de
gemiddelde score voor de totale innovatieprestatie weergegeven (2,6). Het
gemiddelde wordt als maat voor de verbetermogelijkheden gehanteerd.

Toepassen van kennis

score
4,0

3,0
2,9

3,0

2,7

2,7

2,7

2,7
2,3

2,3

T7

T8

2,3
gem score
totaal 2,6

2,1
2,0

1,0
T1

T2

T3

T4

T5

T6

Vraagnummer

Figuur 3 Verbeterpunten Toepassen van kennis
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Conclusies Toepassen van kennis
De verbeterpunten corresponderen met de enquêtevragen zoals aangegeven in
Bijlage 9 Enquêtevragen en items.
De belangrijkste verbeterpunten voor de variabele Toepassen van kennis zijn;
• Concurrentievoordeel vernieuwingen
• Praktijktest vernieuwing
• Traditionele contracten
• Klanten betrekken bij vernieuwing
4.3.4 Conclusies innovatieprestatie sectorniveau

De innovatieprestatie voor de productieketen is 2,6. De innovatieprestatie is
gemeten op basis van 30 vragen van de belangrijkste processen van een
innovatiesysteem; het Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis.
De verbeterpunten voor de sector zijn die welke lager dan het gemiddelde (2,6)
scoren. In tabel 6 zijn de verbeterpunten op sectorniveau opgenomen.
Ontstaan
•
•

Verspreiden

Duurzaamheidgegevens
Ontstaan
Samenwerking Universiteiten

Toepassen

•

Marketing & technologie

•

Concurrentievoordeel vernieuwing

•

Bijeenkomsten voor vernieuwing

•

Praktijktesten vernieuwing

•

Formele beslissing

•

Traditionele contracten

•

Niet succesvolle vernieuwing
keten

•

Klanten betrekken

•

Publicatie vakliteratuur

Tabel 6 Verbeterpunten sectorniveau

4.4 Innovatieprestatie van de branches

In deze paragraaf wordt de innovatieprestatie op brancheniveau, per rol in de
productieketen, geanalyseerd en worden de verbeterpunten geïdentificeerd.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de prestaties op
brancheniveau.
Rol in de productieketen
Hoofdvariabele

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

totaal

Ontstaan

3,2

2,4

2,2

2,5

3,1

2,8

Verspreiden

3,2

2,0

2,0

2,0

2,6

2,5

Toepassen

3,0

2,4

2,1

2,4

2,6

2,6

Innovatieprestatie

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

2,6

Tabel 7 Prestatie van de brancheorganisaties

Als uitgangspunt voor de maat voor de verbeterpunten is de gemiddelde score
per variabele Ontstaan, Verspreiden en Toepassen genomen. Dit is behandeld
in voorgaande paragraaf. In bovenstaande tabel 7 zijn de verbeterpunten op
brancheniveau geel gemarkeerd. Hierbij is een vergelijking gemaakt met eigen
gemiddelde als rol. Zo is voor de Opdrachtnemers Metaalconservering voor het
verspreiden van kennis (2,0) vergeleken met het eigen gemiddelde (2,3).
Opgemerkt wordt dat de rollen (ON M, ON S en OG B) lager scoren dan het
eigen gemiddelde en het sectorgemiddelde.
Conclusies
• De innovatieprestaties in de productieketen verschillen naar Rol in de
keten en zijn significant voor Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van
kennis.
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De productieketen scoort voor Verspreiden van kennis (2,5) onder het
sectorgemiddelde (2,6). Uitgezonderd zijn de Toeleveranciers welke
met een score van 3,2 ruim boven het sectorgemiddelde scoren (2,6).
De toeleveranciers scoren met een gemiddelde van 3,0 lager dan het
eigen rolgemiddelde van 3,2.
De Opdrachtnemers Metaalconserveren, Opdrachtnemers
Staalconstructie en de Opdrachtgevers scoren respectievelijk 2,3; 2,1
en 2,4 lager dan het gemiddelde van de productieketen (2,6).
Bovendien scoren zij met respectievelijk 2,0; 2,0 en 2,0 lager dan het
eigen rolgemiddelde respectievelijk 2.3, 2.1 en 2.4).
De opdrachtgevers scoren voor het Verspreiden en Toepassen
respectievelijk 2,6 en 2,6 lager dan hun rolgemiddelde 2,8.

Bij Tabel 7 wordt opgemerkt dat voor rollen die hoger scoren dan het
gemiddelde verbeterpunten mogelijk zijn in relatie tot het eigen gemiddelde.
Voorbeeld TL scoort 3.2 op innovatieprestatie, voor toepassen scoort TL 3.0.
Voor de onderliggende items voor verbeteringen wordt verwezen naar Bijlage
13 tabel 29. Verdere analyse behoort niet tot het bereik van dit onderzoek.
4.5 Analyse deelaspecten Leren, selecteren en externe contacten

In de enquête zijn vragen gesteld over deelaspecten van de processen
Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis. In deze processen zijn een
aantal deelaspecten te onderscheiden; selecteren (Tidd, 2005), leren (Tidd,
2005) en externe contacten (Egbu, 2004). Deze zijn in het analysekader
afgeleid. De enquêtevragen in relatie tot de deelaspecten zijn weergegeven in
onderstaande tabel.
Deelaspect

vraagnummers

Leren

12, 25, 26, 31, 34, 36

Externe Contacten

9, 13, 15, 18, 19, 23, 26, 27, 37

Selecteren

10, 11, 13, 21, 24

Tabel 8 Vraagnummers per deelaspect

Voor deze deelaspecten zijn een factoranalyse, betrouwbaarheidstest en een
ANOVA (Variantieanalyse) toets uitgevoerd in SPSS uitgevoerd. Geconcludeerd
kan worden dat:
• uit de factoranalyse en de grafische weergave is af te leiden dat de
factoren (enquêtevragen) inderdaad hetzelfde deelaspect meten.
• er is een variatieanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er verschillen
bestaan tussen de rollen in de productieketen.
• De betrouwbaarheid (Cronbach Alpha) voor de ontwikkelde
meetschalen zijn voor Leren (0,814), externe contacten (0,862) en
voor selecteren (0,776). De betrouwbaarheid is daarmee
aangetoond.
Geconcludeerd kan worden dat de geconstrueerde meetschalen voor de
verschillende deelaspecten betrouwbaar en valide zijn.
4.5.1 Deelaspecten op sectorniveau

In onderstaande tabel zijn de gemiddelde scores en rapportcijfers weergegeven
voor de deelaspecten leren, externe contacten en selecteren. Uit de tabel is op
te maken dat op het deelaspect externe contacten (2,5) lager scoort dan het
totaal gemiddelde voor de drie deelaspecten (2,6) en de gemiddelde
innovatieprestatie in de productieketen (2,6).
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Totaal
gem
2,6
2,5
2,8
2,6

Deelaspecten
Leren
Externe Contacten
Selecteren
Innovatieprestatie
Tabel 9 Prestatie deelaspecten sectorniveau

In onderstaande tabel zijn de verbeterpunten voor de verschillende
deelaspecten vermeld. Deze zijn verkregen na analyse van de histogrammen uit
bijlage 11 Analyse deelaspecten.
Leren
•
•

Externe contacten

Niet succesvolle vernieuwing
keten

Selecteren

•

Samenwerking universiteiten

•

Niet succesvolle vernieuwing
ketenen

Praktijktesten vernieuwingen
•

Publicatie vakliteratuur

•

Klanten betrekken bij
Toepassen

•

Formele beslissing

Tabel 10 Verbeterpunten deelaspecten sectorniveau

Voor de items voor verbeteringen wordt verwezen naar Bijlage 11. Opgemerkt
wordt dat in deze tabel voor de rollen die hoger scoren dan innovatieprestatie
2,6 verbeterpunten mogelijk zijn door deze te vergelijken met de gemiddelde
innovatieprestatie per rol. Verdere analyse behoort niet tot de scope van dit
onderzoek.
4.5.2 Deelaspecten op brancheniveau

In tabel 11 zijn de scores van de deelaspecten op brancheniveau weergegeven.
Met geel zijn de scores gemarkeerd welke lager waren dan de
innovatieprestatie in de sector. Als voorbeeld de TL scoort op Externe contacten
(3,0) lager dan de innovatieprestatie TL (3,2). De waarde 3,0 is geel
gemarkeerd. Om reden van het onderscheidende vermogen is gekozen voor
een waarderingscriterium dat gerelateerd is aan de sector.
Rol in de productieketen
TL

ON M

ON S

OG B

OG O

totaal

Leren

3,2

2,3

2,1

2,4

2,7

2,6

Externe contacten

3,0

2,1

1,9

2,3

3,0

2,5

Selecteren

3,3

2,5

2,5

2,2

2,8

2,8

Innovatieprestatie

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

2,6

Tabel 11 Prestatie deelaspecten brancheniveau

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de resultaten zoals in analogie
is uitgevoerd bij het Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis. Een
overzicht van de verbeterpunten per rol voor elk deelaspect is weergegeven in
tabel Bijlage 11 Analyse deelaspecten. De scores die per deelaspect bij drie of
meer rollen tegelijk voorkomen zijn als verbeterpunt voor de sector
aangemerkt. Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Externe contacten

Leren
•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Praktijktesten vernieuwing

Tabel 12 Verbeterpunten sector
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Selecteren

•

Samenwerking Universiteiten

•

Formele vernieuwing strategie

•

Niet succesvolle innovaties keten

•

Formele beslissing

•

Publicatie vakliteratuur
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Opgemerkt wordt dat voor de verschillende rollen die boven de gemiddelde
innovatieprestatie (2,6) scoren verbeterpunten mogelijk zijn door deze te
vergelijken met de gemiddelde score per rol. Voorbeeld; Toeleveranciers (TL)
scoren 3.2 op innovatieprestatie, voor externe contacten scoort TL 3.0. De
scores onder 3,2 kunnen als verbeterpunten voor de TL worden aangemerkt.
Voor de onderliggende items voor verbeteringen wordt verwezen naar Bijlage
11 Analyse deelaspecten. Verdere analyse behoort niet tot de scope van dit
onderzoek.
4.6 Conclusies

De enquête is ontwikkeld op basis van het analysekader uit hoofdstuk 2, een
aantal gevalideerde enquêtes op bedrijfsniveau en een aantal specifieke
aanvullingen voor de sector Staal en staalconserveren. De enquête is getoetst
bij vertegenwoordigers uit de productieketen en een expertteam. Op basis van
het commentaar is de enquête aangevuld. De enquêtevragen zijn opgenomen
in bijlage 7 Enquête. In bijlage 8 Operationalisering Enquêtevragen zijn de
vragen geoperationaliseerd op basis van de literatuur en is een toelichting
gegeven per enquêtevraag.
De enquête is gehouden onder respondenten uit de productieketen (zie bijlage
2, Deelnemers onderzoek). Het respons percentage was 56 %. De
respondenten zijn evenredig verdeeld naar de verschillende rollen in de
productieketen.
De betrouwbaarheid van de ontwikkelde meetschalen voor het Ontstaan,
Verspreiden en Toepassen van kennis zijn goed. Dit is onderzocht met behulp
van een factoranalyse en de Cronbachs Alpha. Dit geld ook voor de
deelaspecten leren, selecteren en externe contacten.
De validiteit is voldoende aannemelijk gemaakt in relatie tot het doel van dit
onderzoek.
De innovatieprestatie van de productieketen Staal en staalconservering kan
gemeten worden met de gepresenteerde onderzoeksmethodiek. De
innovatieprestatie van de productieketen is 2,6. Het ontbreekt aan een
objectieve maatstaf waaraan de innovatieprestatie kan worden getoetst. Hier is
gekozen voor een vergelijking van de hoofdvariabelen (Ontstaan, Verspreiden
en Toepassen van kennis) met de innovatieprestatie.
Uit het onderzoek naar de innovatieprestatie van de productieketen wordt
geconcludeerd:
• Het verspreiden van kennis scoort met een gemiddelde voor de totale
productieketen van 2,5 onder de innovatieprestatie 2,6. Daarmee is
het verspreiden van kennis het belangrijkste aandachtspunt.
• Het deelaspect externe contacten scoort met een gemiddelde van 2,5
onder de innovatieprestatie 2,6. Daarmee is het deelaspect externe
contacten het belangrijkste aandachtspunt.
Met betrekking tot de innovatieprestatie in relatie tot de rollen in de keten
kunnen volgende specifieke conclusies worden getrokken:
• De Toeleveranciers in de productieketen zijn het meest innovatief met
een score van 3,2 gevolgd door de opdrachtgevers overheid scoren
2,8.
• De opdrachtnemers metaalconservering (2,3) en staalconstructie (2,1)
en de opdrachtgevers bedrijfsleven (2,4) scoren onder het
sectorgemiddelde van 2,6.
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Met betrekking tot de samenhang tussen de innovatieprestatie, duurzaamheid
en concurrentiepositie kunnen volgende conclusies worden getrokken (zie
Bijlage 10 Statistiek, samenhang):
• Er is samenhang tussen de concurrentiepositie en de innovatieprestatie.
Als respondenten aangeven te innoveren om hun concurrentiepositie
te verbeteren dan gaat dit samen met een hogere score op de
innovatieprestatie.
• Er is samenhang tussen verbetering van de duurzaamheid en de
innovatieprestatie. Als respondenten aangeven dat de duurzaamheid
door vernieuwingen is verbeterd dan gaat dit samen met een hogere
score op de innovatieprestatie.
Naast de hoofdvariabelen en deelaspecten kunnen volgende conclusies worden
getrokken ten aanzien van de verbeterpunten. In onderstaande tabel zijn de
verbeterpunten (Items, zie Bijlage 9 Enquêtevragen en Items) met een X
aangegeven voor Ontstaan (O), Verspreiden (V), Toepassen (T), Leren (L),
Externe contacten (E), en Selecteren (S) weergegeven. In de eerste kolom zijn
de vraagnummers aangegeven. In de kolom code zijn codes van de
vraagnummers aangegeven.
Vraagnummer

Code

Item

SCORE

10

O3

Formele vernieuwingsstrategie

2,7

16

O9

Duurzaamheidsgegevens Ontstaan

2,5

X

18

O11

Samenwerking met Universiteiten

2,2

X

18

V1

Marketing & technologie

2,3

X

X

20

V5

Formele beslissing

2,5

X

X

22

V3

Bijeenkomsten voor vernieuwing

2,5

X

26

V7

Niet succesvolle vernieuwing keten

2,3

X

27

V8

Publicatie vakliteratuur

1,9

X

30

T3

Concurrentievoordeel vernieuwingen

2,1

34

T7

Praktijktest vernieuwing

2,3

X

35

T8

Traditionele contracten

2,3

X

37

T10

Klanten betrekken bij vernieuwing

2,3

X

Totaal gemiddeld

2,3

Tabel 13 Verbeterpunten Productieketen
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V

T

L

E

S
X

X
X

X

X
X

X
X
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De duurzaamheid, concurrentiepositie en innovatieprestatie in de
productieketen Staal en staalconserveren worden verbeterd door het
verspreiden van kennis te bevorderen.
In dit onderzoek is het sectorale innovatiesysteem van de sector staal en
staalconserveren beschreven. In het tweede deel van het onderzoek is de
innovatieprestatie van de productieketen gemeten. Hiermee wordt antwoord
gegeven op de gestelde onderzoeksvragen. Beide worden hieronder toegelicht.
5.1 Beschrijving van sectoraal innovatiesysteem

In het eerste deel van het onderzoek is nader ingegaan op een beschrijving van
het innovatiesysteem in de sector Staal en staalconserveren. Dit kan worden
beschreven aan de hand van een drietal bouwstenen; Instituties, Actoren en
Netwerken en Kennis & Technologie. Er is een model van het innovatiesysteem
ontwikkeld (zie paragraaf 3.4 figuur 8 Werking van het innovatiesysteem).
Hierin wordt de sector op systeemniveau beschreven. De output van het
systeem is een duurzame staalconstructie. Doel van het innovatiesysteem is de
kwaliteit van de output te verhogen, de concurrentiepositie te verstevigen en
de toegevoegde waarde voor de eindgebruiker te verhogen. Duurzamere
staalconstructies worden geproduceerd door verbetering van verfproducten,
applicatieprocessen, ontwerp van de staalconstructie en vraagspecificatie.
Verbetering van de vraagspecificatie kan worden gerealiseerd door
aanscherping van de kwaliteitseisen in contracten, normen en wet- en
regelgeving.
Conclusies Instituties
• Milieu en Arbo wet- en regelgeving zijn er op gericht om de producten en
processen in de sector schoner en veiliger te maken. Dit betekent een
aanscherping van product, ontwerp en proceseisen in de wet- en
regelgeving.
• In de vraagspecificatie wordt de kwaliteit van het eindresultaat functioneel
gespecificeerd. Contracten worden geïntegreerd aanbesteed (Engineering
& Construct en Design & Build. Belangrijkste eisen zijn laagste life-cyclecost en een hogere beschikbaarheid van de staalconstructie.
• Er is dringend behoefte aan meer uniformiteit in de vraagspecificatie.
• De aanbesteding vindt plaats op prijs- kwaliteitsverhouding. De kwaliteit
wordt gemeten door aspecten van een duurzame staalconstructie.
• Normen, wet- en regelgeving komt tot stand in samenwerking met de
deelnemers in de productieketen en de kennisinfrastructuur.
• De invloed vanuit de Europese Unie op normering en wet- en regelgeving
in de sector neemt toe.
Conclusie Actoren en Netwerken
• Het hart van het innovatiesysteem wordt gevormd door de productieketen,
toeleveranciers, opdrachtnemers en opdrachtgevers. Deze zijn via
contractuele relaties aan de output van het systeem verbonden.
• De productieketen wordt ondersteund door de kennisinfrastructuur
bestaande uit specialistische ingenieursbureaus, onderzoeksinstituten,
universiteiten.
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•
•

De belangen van de individuele organisaties in de productieketen worden
behartigd door brancheorganisaties en sociale partners.
Het ontbreekt aan centrale regie en de behartiging van de belangen van de
sector als geheel om de gewenste systeeminnovatie te realiseren. Het
project PSIBouw Professionalisering Staalconserveren is een goede aanzet.

Conclusies Kennis en Technologie
• Belangrijkste kennisgebieden liggen op het terrein van de vraagspecificatie,
zoals life-cycle-cost, aanbesteden op basis van prijs- kwaliteitverhouding
(EMVI, Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Nieuwe technologie
wordt ontwikkeld op basis van duurzaamheidcriteria welke de basis
vormen voor EMVI criteria.
• Uit eerdere onderzoeken naar de Kennis en Technologie in de keten blijkt
kennis te versnipperd aanwezig te zijn.
Samenvattend kan gesteld worden dat de maatschappelijke veranderingen
welke vanuit het institutionele kader worden opgelegd aan het systeem de
drijvende kracht zijn voor verandering. De veranderingen hebben tot doel de
kwaliteit van de output (Duurzame staalconstructie) van het systeem te
verhogen. Dit heeft veranderingen tot gevolg voor de bouwsteen Kennis en
Technologie en Actoren en Netwerken. De productieketen is het hart van het
innovatiesysteem.
5.2 Prestatie van het innovatiesysteem

In het tweede deel van het onderzoek is de innovatieprestatie gemeten met
behulp van een enquête welke is gehouden onder de deelnemers in de
productieketen. De productieketen is het hart van het innovatiesysteem omdat
hierin kennis wordt geïntegreerd in het economische en strategisch handelen in
de sector. In het onderzoek zijn respondenten uit de productieketen gevraagd
naar het hoofdvariabelen: Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis. De
gegevens zijn geanalyseerd op sectorniveau en brancheniveau.
De productieketen scoort op de innovatieprestatie een 2,6. De prestatie van de
hoofdvariabelen is vergeleken met de innovatieprestatie. Belangrijkste
verbeterpunt is het verspreiden van kennis (2,5). Dit wordt veroorzaakt doordat
organisaties in de productieketen lager scoorden op de volgende onderdelen:
• communicatie tussen marketing en technologieafdeling
• het nemen van een formele beslissing over vernieuwing
• bijeenkomsten over vernieuwing in de organisatie
• kennis over niet succesvolle vernieuwing in de keten
• publicatie over vernieuwingen in vakliteratuur
Het verspreiden van kennis is een verbeterpunt voor opdrachtnemers en
opdrachtgevers bedrijfsleven. Deze scoren lager dan de eigen innovatieprestatie
(zie tabel 7 Prestatie van de brancheorganisaties).
De prestatie van deelaspecten Leren, Externe contacten en Selecteren zijn
vergeleken met de innovatieprestatie van de productieketen. De belangrijkste
verbetering is het deelaspect externe contacten (2,5). Organisaties in de
productieketen werken nauwelijks samen met universiteiten en registreren geen
gegevens over de geleverde output. Daarnaast worden intern in de organisatie
weinig bijeenkomsten over vernieuwing georganiseerd. Op het deelaspect
Externe contacten scoren alle deelnemers (uitgezonderd opdrachtgevers) lager
dan de eigen innovatieprestatie (zie tabel 11 Prestatie deelaspecten).
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In het onderzoek is een samenhang vastgesteld tussen de duurzaamheid en
concurrentiepositie in relatie tot de innovatieprestatie. Indien de
innovatieprestatie van de productieketen wordt verhoogd, wordt de
concurrentiepositie en de duurzaamheid van de staalconstructie verbeterd.
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Door de centrale regie van een kennisplatvorm wordt de toegevoegde waarde
van een staalconstructie verhoogd.
In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan op basis van conclusies uit
hoofdstuk 5. De conclusies zijn van toepassing op de innovatieprestatie van de
productieketen. Hierbij wordt de relatie gelegd met de beschrijving van het
innovatiesysteem in de sector. De onderlinge samenhang wordt beschreven in
relatie tot de output van de keten, een duurzame staalconstructie. Voor een
sterke keten is het belangrijk dat de laagst scorende deelnemers uit de
productieketen door beleidsaanbevelingen hun scores kunnen verbeteren.
6.1 Aanbevelingen

Het verspreiden van kennis is het belangrijkste verbeterpunt aangezien de
productieketen op deze hoofdvariabele lager scoort dan de gemiddelde
innovatieprestatie van de productieketen. De aanbevelingen richten zich op
verbetering van dit aspect van innovatie. Op deze wijze kunnen
brancheorganisaties en individuele organisaties in de productieketen hun
innovatieprestatie verbeteren.
Aanbeveling 1
Maak de duurzaamheidgegevens meetbaar.
De belangrijkste criteria zijn beschikbaarheid, live-cycle-cost, milieu en Arbo. De
duurzaamheidgegevens worden op projectniveau geoperationaliseerd,
inzichtelijk gemaakt, geëvalueerd en gerapporteerd. Dit onderzoek dient een
vast en betaalbaar onderdeel te zijn van een contract.
Aanbeveling 2
Richt een kennisplatform op bestaande uit vertegenwoordigers in de sector.
Het kennisplatform wordt ondersteund door een werkgroep welke de
duurzaamheidgegevens op projectniveau verwerkt in een integrale
jaarrapportage. Het kennisplatform evalueert, stimuleert en initieert een
onderzoeksprogramma. Hiervoor wordt een onderzoeksagenda opgesteld en
worden de benodigde fondsen geworven.
Aanbeveling 3
Borg de gegenereerde kennis in een cursus Staal en staalconserveren.
Doelstelling is een directere relatie tussen praktijkervaring en cursus te
bewerkstelligen. Hiermee is al een aanvang gemaakt door een gezamenlijke
cursus te maken. Bouwen met staal heeft hiertoe het initiatief genomen.
Aanbeveling 4
Maak testmogelijkheden een vast onderdeel in contracten.
Voorwaarde is dat er na afloop van het project een rapportage over de
verwachtingen en de resultaten wordt opgesteld. Hier dient tevens de link
gelegd te worden met duurzaamheidgegevens. Om de stap van experiment
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naar toepassing te verkleinen is participeren in vernieuwingsprojecten een
mogelijkheid.
Aanbeveling 5
Breng de concurrentiepositie van de sector in kaart.
Dit kan door op regelmatige basis de innovatieprestatie van de productieketen
te monitoren. Daarnaast kan onderzoek worden uitgevoerd naar de
duurzaamheid van concurrerende technologieën zoals beton en vezelversterkte
kunststof technologieën.
Aanbeveling 6
Beheer
de
projectresultaten
uit
het
project
Professionalisering
Staalconservering als basisdocument voor de gehele sector.
Het beheer is een taak van het op te richten kennisplatform. Onderzocht moet
worden hoe deze documenten aansluiten bij andere Europese Staal en
staalconservering sectoren
Aanbeveling 7
Maak innovatie een vast onderdeel in contracten.
In de aanbestedingsfase worden de innovatie voorstellen beoordeeld op
duurzaamheidaspecten en prijs. Op deze wijze wordt een geïntegreerd beeld
verkregen van de toegevoegde waarde van de vernieuwing en wordt de
eindgebruiker en klant in de keten betrokken.
6.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de
onderzoeksopzet en onderzoeksmethode.
In het onderzoek is de innovatieprestatie van de productieketen onderzocht.
Hierin
zijn
de
vertegenwoordigers
van
materieelleveranciers
en
kennisinfrastructuur niet betrokken. Aanbevolen wordt deze in een tweede
meting van de innovatieprestatie in de productieketen mee te nemen.
Om de innovatieprestatie in een breder perspectief te kunnen plaatsen wordt
aanbevolen de onderzoeksmethode toe te passen en de prestatie van andere
deelsectoren in de bouwsector te onderzoeken. Gedacht zou kunnen worden
aan de asfaltsector of de betonsector. Op deze wijze kan invulling worden
gegeven aan de verspreiding van kennis naar andere deelsectoren in de
bouwsector.
Het onderzoek heeft zich geografisch afgebakend door respondenten uit te
nodigen die op de Nederlandse markt actief zijn. Aanbevolen wordt de
innovatieprestatie van andere staal en staalconservering sectoren in Europa te
meten en de uitkomst te vergelijken met de hier gepresenteerde resultaten.
De sector Staal en staalconserveren heeft concurrentie van andere sectoren
zoals de betonsector. Een brug kan uitgevoerd worden in beton, kunststof of in
de vorm van een of tunnels. Een vergelijking op laagste life-cycle-cost in relatie
tot de toegevoegde waarde is interessant. Dit is op de lange termijn bepalend
voor de concurrentiepositie van sectoren. Aanbevolen wordt een onderzoek te
doen naar duurzaamheid voor een fictieve brug.
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Met dit onderzoek is een 0-meting van de innovatieprestatie gedaan.
Aanbevolen wordt het onderzoek na 2 jaar opnieuw uit te voeren om te zien of
de scores verbeterd zijn. Hiermee is een instrument ontwikkeld om de
innovatieprestatie te meten op organisatieniveau, brancheniveau en
sectorniveau.
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Incrementele vernieuwingen worden voornamelijk gestimuleerd door meer
ruimte in contracten en aanbesteding op prijs / kwaliteit terwijl baanbrekende
vernieuwingen in icoonprojecten tot stand komen.
In dit nawoord worden een aantal reflecties van de auteur in relatie tot het
onderzoek onder de aandacht gebracht. Achtereenvolgens wordt ingegaan op
de onderzoeksmethode, het cultuuraspect, succesfactor, samen op weg naar
een sterke keten, incrementele versus baanbrekende vernieuwingen en het
begrip sector.
Onderzoeksmethode
Met de ontwikkelde onderzoeksmethode is inzichtelijk gemaakt welke
hoofdvariabelen voor innovatie belangrijk zijn. De scores die zijn verkregen zijn
relatief. Ze kunnen worden gebruikt om verbeteringen en aanbevelingen op
sectorniveau te doen. De hier gepresenteerde onderzoeksresultaten
pretenderen geen wetmatigheid en absoluutheid. Door meer te experimenteren
met de ontwikkelde onderzoeksmethode kan meer inzicht worden verkregen in
de relatieve scores van andere sectoren. Met de onderzoeksmethode is een
bijdrage geleverd aan de methodologische beschrijving voor het meten van de
prestatie van een sectoraal innovatiesysteem. Uit de literatuurstudie is gebleken
dat de methodische benadering van Malerba onvoldoende is uitgewerkt (zie
paragraaf 2.4.5 Onderzoeksmethode).
De ontwikkelde onderzoeksmethode biedt de mogelijkheid om de
innovatieprestatie te op drie niveaus; sector-, branche- en bedrijfsniveau. De
onderzoeksmethode biedt de mogelijkheid om hier op drie niveaus strategisch
beleid te maken. Op brancheniveau zijn de brancheorganisaties
verantwoordelijk, op bedrijfsniveau is een organisatie verantwoordelijk. In de
sector ontbreekt het aan een orgaan welke zich specifiek richt op de belangen
van de sector. De aanbevelingen in het onderzoek zijn gericht op de
sectorbelangen. Het initiatief hiertoe ligt bij de brancheorganisaties.
De onderzoeksmethode en de vragenlijst kunnen dienen als basis voor het
breder toepasbaar maken en meten van de innovatieprestatie binnen de
bouwsector. Hiermee kunnen andere sectoren worden geanalyseerd en kan een
beter beeld worden verkregen van de bouwsector als geheel.
Cultuur
Het cultuuraspect in de productieketen is niet specifiek onderzocht. Belangrijk
aspect om veranderingen op gang te brengen is het zogenaamde
denkparadigma van de sector. Dit kan worden omschreven als het collectieve
gedachtegoed (denkparadigma) aan ongeschreven regels, normen en waarden,
omgangsvormen en houding en gedrag van deelnemers en actoren in de
productieketen en sector. Met bovengenoemde aanbevelingen wordt tevens
beoogd het heersende paradigma te verschuiven in de gewenste richting. De
veranderingen in het paradigma vinden reflectie in geschreven en
ongeschreven regels en uitlatingen van opinieleiders. Zij zouden de
aanbevelingen moeten uitdragen, aanscherpen en richting geven aan de
uitvoering.
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Succesfactor
Een interessante succesfactor voor innovatie wordt treffend weergegeven in het
onderzoek van Volberda 2006; “We maken ons druk over technologische
innovaties en R&D, we verwaarlozen processen rond het herkennen,
verwerven, integreren en toepassen van kennis binnen organisaties”. Hij stelt
dat verschillende partijen als EZ, AWVN, het Innovatieplatvorm, de Taskforce
Sociale innovatie hebben gepubliceerd over dit inzicht, “maar we moeten het
nu ook doen”. Met de bovenstaande aanbevelingen wordt getracht hieraan
een bijdrage te leveren en concrete acties te ondernemen in termen van
“doen”.
Samen op weg naar een sterke keten
De ondertiteling van dit onderzoek luid “samen op weg naar een sterke keten”.
De aanbevelingen welke door dit onderzoek worden onderbouwd zijn hierop
gericht. Hierbij geldt dat een keten zo sterk is als zijn zwakste schakel. Willen
organisaties hun winstgevendheid en continuïteit op langere termijn
veiligstellen dan is het nodig dat de deelnemers in de sector/productieketen
zich realiseren dat vernieuwing gezamenlijk tot stand komt.
Incrementeel versus baanbrekende innovatie
In het project Professionalisering Staalconservering wordt de vraagspecificatie in
de sector onder de loep genomen. Het gaat hierbij om meer ruimte in de
vraagspecificatie (functionele specificaties) in combinatie met een aanbesteding
op basis van prijs/kwaliteit. De ruimte die hiermee in contracten wordt gemaakt
heeft een incrementeel karakter. Dit betekent dat bestaande producten,
processen en diensten wordt verbeterd. Innovatie met een baanbrekend
karakter komt tot stand in icoonprojecten. Hierin is het aantal
keuzemogelijkheden aanzienlijk groter. In de sector zou een portfolio moeten
worden samengesteld van icoonprojecten. Dit kan helpen om innovatie in de
sector te versnellen.
Het begrip sector
Het begrip sector wordt in het onderzoek gebruikt voor een samenwerking
tussen brancheorganisaties op het gebied van Staal en staalconserveren aan te
duiden. Deze maakt onderdeel uit van de sector Grond- Weg en Waterbouw
als onderdeel van de bouwsector. In termen van indelingen zoals bekend bij het
CBS en de Kamer van Koophandel is de bouwsector, sector 45. Daarbinnen
wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende subcoderingen zoals
constructieschildersbedrijven (code 4544). In databanken van het CBS en de
Kamer van Koophandel zijn gegevens beschikbaar welke kunnen helpen de
concurrentiepositie van de sector in kaart te brengen. Zo kan bijvoorbeeld
worden onderzocht of innovatieve organisaties inderdaad beter presteren in
termen van winstgevendheid.
In dit onderzoek is de productieketen Staal en staalconserveren onderzocht.
Aanbevolen wordt het onderzoek uit te breiden met deelnemers uit de
kennisinfrastructuur zoals ingenieursbureaus, kennisinstituten en universiteiten.
Dit onderzoek heeft zich geografisch beperkt tot organisaties die in Nederland
actief zijn. Regels, wetten en normen die gebruikt worden in de sector Staal en
staalconserveren zouden vergeleken kunnen worden met die welke in andere
landen worden toegepast. De Europese Unie wil de samenwerking binnen
Europa op dit terrein stimuleren en stelt hier subsidies voor beschikbaar.
Aanbevolen wordt de mogelijkheden hiervoor verder te onderzoeken.
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Paragraaf

Element

2,2

Systeem

Afbakening

Wetenschappelijke referentie

Een set van componenten die een bepaalde relatie (interactie) met elkaar hebben om een gezamenlijk doel te

Carlson, 2002

verwezenlijken. Systemen bestaan daarom uit componenten, relaties en eigenschappen.
2.2

Sector

A sector is a set of activities that are unified by some related product group for a given or emerging demand and

Malerba, 2001

that share some basic Knowledge”
2.2

Sectoral system of

A sectoral system of innovation and production is a set of new and established products for specific uses, and the

innovation (SSI)

set of agents carrying out market and non-market interactions for the creation, production and sale of those

Malerba, 2002 p-250
Malerba, 2004

products.”
2.2

Keuze theoretisch kader

Voor het analyseren van de sector Staal en staalconserveren is het theoretische kader van SSI en TS de meest

Malerba, 2002

geschikte. In dit onderzoek wordt daarom gekozen voor toepassing van het concept SSI.
2.3

Bouwstenen SSI

Malerba identificeert de belangrijkste elementen van een sectoraal systeem van innovatie en productie. Hij maakt

Malerba, 2002

onderscheid in een drietal bouwstenen: Kennis en technologie, Actoren en netwerken en Instituties.
2.3.1

Instituties

In dit onderzoek benaderen we het begrip instituties vanuit twee invalshoeken. Ten eerste de veranderingen die
vanuit het institutionele kader aan de bouwsector worden opgelegd. De tweede invalshoek zijn de veranderingen

Tweedekamer, 2002,
Winkelaar, 2004, EU, 2001

vanuit milieu en Arbo wet- en regelgeving, dit gezien de grote invloed die beide hebben op sector Staal en
staalconserveren en de relatie met het begrip duurzaamheid.
2.3.2

Actoren en netwerken

Om de belangrijkste actoren en netwerken te identificeren is gekozen voor een benadering vanuit de

Regieraad bouw 2005

productieketen. Hierin nemen de organisaties deel die via contractuele relaties verantwoordelijk zijn voor het
eindresultaat. De organisaties en netwerken welke direct ondersteunend zijn aan de productieketen worden
geïnventariseerd.
2.3.3

Kennis en technologie

Kennis en technologie wordt afgebakend als relevante kennis en technologiegebieden die nodig zijn voor het leveren
van een duurzame staalconstructie, in alle fasen van een project en over de gehele levenscyclus van de
staalconstructie. De kennis en technologiegebieden beperken zicht tot, inkoop, product, proces, omgeving en

Regieraad bouw, 2005
Miozzo, 2004

ontwerpeisen.
2.3.4

Dynamiek in de sector

Het aantal grote organisaties en multinationals zullen in dit onderzoek worden meegenomen. Hiermee kan een

Malerba,

beeld worden gekregen van het dynamische karakter in de sector.
2.4.1

Innovatieproces

Het innovatieproces geeft het kader voor een goed georganiseerd innovatieproces op bedrijfsniveau. Bij het
opstellen van de enquête vragen worden vragen ontwikkeld op basis van de beschrijving van het innovatieproces.
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2.4.1

Zoeken

In het onderzoek naar de innovatieprestatie zullen enquêtevragen worden gesteld om na te gaan in welke mate

Tidd,2005

organisaties in de productieketen zoeken naar veranderingssignalen uit de omgeving.
2.4.1

Selecteren

In het onderzoek naar de innovatieprestatie voor de sector Staal en staalconserveren wordt naast Ontstaan,

Tidd,2005

Verspreiden en Toepassen van kennis wordt tevens het deelaspect externe contacten onderzocht.

2.4.1

Externe Contacten

In het onderzoek naar de innovatieprestatie voor de sector Staal en staalconserveren wordt het deelaspect externe

Egbu, 2004

contacten onderzocht
2.4.1

Implementeren

In dit onderzoek wordt specifieke aandacht besteed aan het aspect pilotprojecten bij het Toepassen van kennis.

Tidd, 2005

Indien er veel ruimte is voor het uitvoeren van proefnemingen is dit een indicatie voor de innovatieviteit van een
sector.
2.4.1

Leren

Leren is een centraal deelaspect in een innovatiesysteem, Bij het opstellen van de enquêtevragen zal het deelaspect

Edquist, 1999, Tidd, 2005

leren specifiek worden meegenomen.
2.4.1

Concurrentie

In het onderzoek naar de innovatieprestatie wordt de relatie met de concurrentiepositie nader onderzocht.

2.4.2

Relatie tussen de

In dit onderzoek zal specifiek aandacht worden besteed aan het aspect concurrentiepositie van de sector en de

Wielinga, 2006, Geels, 2005,

bouwstenen

aanscherping van eisen als drijvende krachten bij het tot stand komen van vernieuwing.

Wikkipedia 200714

Specifieke karakter

In dit onderzoek wordt bij het meten van de innovatieprestatie zowel de interne als externe relaties tussen

Miozzo, 2004

bouwsector

participanten in de productieketen onderzocht. Tevens wordt expliciet aandacht besteed aan het leerproces in de

2.4.3

Tidd, 2005,

productieketen.
2.4.4

Duurzame ontwikkeling

In dit onderzoek is gekozen voor een integrale benadering van het begrip duurzame ontwikkeling (milieu-,

Miozzo, 2004

economische-, en sociale aspecten) in de sector. Gekozen is voor een insteek van vernieuwingen in proces, product
en systeeminnovaties welke leiden tot een duurzamere staalconstructie. De relatie tussen het aspect duurzaamheid
en innovatieprestatie wordt onderzocht.
2.4.5

Onderzoeksmethode; niveau

In dit onderzoek wordt het niveau van analyse afgebakend als een set van gerelateerde producten (verfproducten,)

van analyse

welke in een fabricageproces (onderhoud, nieuwbouw) worden vervaardigd tot een duurzame staalconstructie welke

Carlson, 2002

in een maatschappelijke en economische behoefte voorziet.
2.4.5

Onderzoeksmethode;

Het meten van de innovatieprestatie beperkt zich tot de productieketen. Bij het verkrijgen van meer inzicht in de

systeemgrenzen

sector Staal en staalconserveren op basis van de bouwstenen van het SSI is gekozen voor een afbakening op
actorniveau: kennisinfrastructuur, de brancheorganisaties, de productieketen en de netwerken en ministeries en hun
onderlinge relaties. Dit zal worden samengevat in een modelmatig overzicht van de sector.

14

http://nl.wikipedia.org/wiki/Innovatie, november 2007

Innovatie in de productieketen Staal en staalconserveren

59

Carlson, 2002
Wielinga, 2006

Bijlage 1 Analysekader
2.4.5

Onderzoeksmethode; meten

Voor het meten van de prestatie van het innovatiesysteem in de productieketen Staal en staalconserveren is

van de prestatie

gekozen voor een onderzoek met behulp van een enquête op bedrijfsniveau. Hierbij worden aan meerdere bedrijven
uit de productieketen gevraagd naar verschillende aspecten van Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van kennis.
Hiermee is de relatie gelegd tussen innovatieproces op bedrijfsniveau en het collectieve innovatieproces op
systeemniveau.
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Deelnemers Toeleveranciers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Baril Coatings B.V.

Deelnemers Staal constructie

BIK code

2430

1. Adriaans Montage- en constructiebedrijf B.V.
2. Bakker Workum Konstruktiewerken B.V.
3. Bink Staalbouw B.V.
4. De Boer Dintelmond B.V.
5. Heerema Zwijndrecht B.V.
6. Hollandia B.V.
7. Knook Staal en Machinebouw
8. Koreman Staalbouw B.V.
9. Landustrie Sneek B.V.
10. Mercon Steel Structures B.V.
11. Mourik Limburg B.V.,
12. Nelissen Van Gerwen B.V.
13. Oskomera Staalbouw B.V.
14. Staalbouw Smid Hoogkerk
15. K. Stok en Zn. B.V.
16. C. de Wolff Konstruktiebedrijf B.V.
17. Zuid-Nederlandse Staalbouw ZNS
18. HSM Steel structures
19. Arcelor Staalhandel B.V.
20. BSB Staalbouw B.V.
21. Hofman Sliedrecht B.V.

452111

Deelnemers Opdrachtnemers Metaalconservering

BIK code

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Bouman Arkel B.V.

4544

Brabant Groep B.V.

65234

Brabant Mobiel B.V.

2851

Bayer,
Hempel Coatings B.V.

51532

International Paint B.V.
Schaepman’s Lakfabrieken B.V

2430

Sigma Coatings B.V.

2430

SIKA Nederland B.V.

51537

Zandleven B.V.
PPG industries Netherlands B.V.
DSM Resins,
Jotun B.V.

51532

Deelnemers Opdrachtgevers

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BIK code

Shell Global Solutions International
Nederlandse Aardolie Maatschappij
Defensie Materieel Organisatie
Provincie Zuid Holland
Gemeentewerken Rotterdam
N.V. Nederlandse Gasunie
Rijkswaterstaat Bouwdienst
Prorail
Gemeente Amsterdam (IVV)
Ingenieursbureau A'dam IBA
Corus
Total exploration and production
Dow Terneuzen
Esso Exxon mobil
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2811
51522
7032
2811
2811
2811
2912
2811

Braspenning B.V.
Drecht Coating Services

747022

De Koning Straal- en Schilderwerken B.V.
Van der Ende Staalstraal en Schilderwerken B.V.

4544

Gacon Straal- en Schilderwerken B.V.

452543

GSB-Gelders Staalstraal- en Schildersbedrijf B.V.
Holland BV Schildersbedrijf

4544

Houtepen Schilderwerken B.V.

4544

Iris Coating & Industrial Services B.V.
M.O.P.P. B.V.
Mühlhan B.V.
Peiniger B.V.
Venko Schilderwerken

4544

PCC Rotterdam B.V.

7032

Schalekamp Schilders en Straalbedrijf

4544

Royal Van Lent Shipyard B.V.

3512

Kuurman West B.V.

4544

Kuurman Noord B.V.

4544

F. Hermans B.V.
Metaalbescherming Katwijk B.V.

2851

Multipaint

2851

Den Breejen Schilderwerken B.V.

4544

Straal- en Schildersbedrijf Feijenoord B.V.

4544
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Onderstaand zijn de drie pijlers van de veranderingsagenda Grond- Weg en Waterbouw van
de Regieraad Bouw opgenomen (Regieraad Bouw, 2005)
De Regieraad Bouw heeft de volgende oplossingsrichtingen ontwikkeld waarbinnen de partijen
in de GWW sector hun acties moeten gaan uitvoeren. Deze acties zijn ingedeeld naar de
prioritaire thema’s: transparantie, innovatie, prijs/kwaliteit.
Transparantie
Binnen de keten zijn het vooral de opdrachtgevers die vernieuwingen en veranderingen in de
GWW sector in gang kunnen zetten. Immers, zij scheppen de voorwaarden rond
projectinitiatieven. Daarbij is de kwaliteit die gevraagd wordt door de eindgebruikers een
belangrijk uitgangspunt. Opdrachtgevers hebben de verantwoordelijkheid een (functionele)
specificatie van de vraag te formuleren, deze vraag in de markt te zetten en - na beoordeling
van de aanbiedingen van de gegadigden - de opdrachtnemer te selecteren. Zo mogelijk dienen
zij om complete producten en/of diensten te vragen, zodat ketenintegratie
(levenscyclusbenadering) wordt bevorderd. Opdrachtgevers dienen zich bewust te zijn van hun
eigen rol in het bouwproces en zij moeten leren daar op een professionele wijze invulling aan
te geven. Kenniscentra met expertise op het gebied van aanbestedingszaken en publiek-private
samenwerking kunnen hierin een belangrijke rol gaan spelen, vooral voor de kleinere en de
incidentele opdrachtgevers. Bij de invulling van professioneel opdrachtgeverschap dient men
zich RRB-006GWW_S_04_4673.doc Pagina 3 van 4 overigens te realiseren dat veel
opdrachtnemers in de keten (hoofdaannemers) ook opdrachtgever zijn voor hun
onderaannemers en leveranciers. Een gezonde GWW sector kenmerkt zich door transparante
processen en goede verhoudingen tussen de partijen. Voor wantrouwen is geen plaats. Zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers zullen bij de nieuwe zakelijkheid passend gedrag moeten
aanleren. Integriteit moet verheven worden tot basiselement. Een belangrijke impuls voor deze
cultuur- en gedragsverandering moet worden gegeven door opleidingsprogramma’s en –
instituten. Zij kunnen een kennisuitwisseling tussen de verschillende schakels in de keten
stimuleren. Marktpartijen, zowel vraag- als aanbodzijde, dienen bovendien meer visie en moed
te gaan tonen. Risicomijdend gedrag moet omslaan in risiconemend gedrag. En samenwerking
tussen de partijen moet leiden tot risicodeling in plaats van risicotoedeling. Als direct resultaat
van de bevindingen van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid, is het zwaartepunt in de
nieuwe aanbestedingsregelgeving (ARW 2004) gelegd bij transparantie. De komende jaren
worden de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen ingevoerd en een nieuwe
Aanbestedingswet geïntroduceerd. Daarbij moet worden bekeken in hoeverre de huidige
instrumenten toereikend zijn om het ondernemerschap in de sector te stimuleren. Innovatie,
kwaliteit en klantgerichtheid staan daarbij voorop. Het aanbestedingsproces zal met praktisch
hanteerbare regels, gericht op transparantie, innovatie en kwaliteit/prijs, gestructureerd
moeten worden. Naast de aanbestedingsvorm, dient het aanbestedingsbeleid van de
opdrachtgevers zich ook sterk te richten op de vraag(specificatie).
Innovatie
Werkelijke vernieuwingen in de sector komen tot stand door een vergaande ketenintegratie.
Daarbij dienen de specifieke eisen en wensen van de uiteindelijke gebruiker leidend te zijn. De
balans tussen innovatie, risico’s en kosten wordt voornamelijk bepaald in de initiatieffase en bij
het ontwikkelen van concepten. Dit stadium, waar de grote waardetoevoeging plaats vindt,
dient dan ook meer prioriteit te krijgen. De markt moet meer dan voorheen georganiseerd
worden rond vraag en aanbod van producten en diensten. Innovatie en creativiteit dienen
daarbij beloond (‘incentives’) te worden. Bedrijven aan de aanbodzijde van de markt moeten
de uitdaging aangaan product- en systeeminnovaties te ontwikkelen en toe te passen.
Daarmee kunnen zij zich onderscheiden en een voorsprong te nemen op de concurrentie.
Voorwaarde is dan wel dat opdrachtgevers bij de gunning niet alleen kijken naar de prijs. Zij
dienen ook een belangrijk gewicht toe te kennen aan kwaliteitsaspecten en zullen zoveel
mogelijk moeten werken met functionele vraagspecificaties. Ook goede prestaties in het
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verleden (‘past performances’) verdienen waardering. Voor de aanbiedende partijen wordt het
dan nog belangrijker zich te richten op betrouwbare en voorspelbare prestaties en het in één
keer leveren van de gevraagde kwaliteit. Voor verbetering van het Nederlandse
innovatieklimaat is het noodzakelijk directe verbindingen te leggen tussen de kennisvraag bij
overheid en bedrijfsleven en het kennisaanbod bij kennisinstellingen (o.a. technologische
instituten en universiteiten). Daarbij moet de vraag leidend zijn. In de afgelopen jaren is op
initiatief van grote infrastructurele opdrachtgevers op ruime schaal gebruik gemaakt van
geïntegreerde contractvormen. Partijen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde hebben
inmiddels ruime kennis en ervaring opgedaan met deze innovatieve samenwerkingsvormen. De
uitdaging is nu om de ‘lessons learned’ ook te ontsluiten, toe te passen en te benutten bij
toekomstige projecten.
Kwaliteit/prijs
Opdrachtnemers in de GWW sector moeten méér dan alleen maar productiecapaciteit
aanbieden. Door betere aan te sluiten op de wensen van opdrachtgevers en eindgebruikers,
wordt meer toegevoegde waarde gecreëerd. Meedenken over levensduurkosten vergroot de
kostenefficiency van de eigenlijke bouwinvesteringen. Concurrentie moet zich dan ook
afspelen rond kwaliteit en kwaliteit/prijs en niet alleen gebaseerd zijn op de laagste prijs.
Selectie op basis van ‘de economisch meest voordelige aanbieding’ is het leidende criterium. Bij
de beoordeling met een andere maatstaf dan de laagste prijs, zal de opdrachtgever ook helder
en eenduidig moeten formuleren om welke redenen hij de opdracht aan een van de inschrijvers
heeft gegund. De roep om creatieve en inspirerende ideeën en oplossingen is niet uniek voor
de Nederlandse GWW sector. In de landen om ons heen zien we soortgelijke ontwikkelingen
gericht op een duurzaam gebouwde omgeving. Door aansluiting op Europese netwerken en
initiatieven, moeten buitenlandse kennis en ervaring toegankelijk blijven zodat zij kunnen
worden toegepast op de nationale markt. Bestaande, internationaal gangbare proces- en
contractvormen kunnen ook in ons land waardevolle aanknopingspunten bieden. Vergaande
internationalisatie heeft binnen de GWW sector geleid tot veel grensoverschrijdend
tweerichtingsverkeer van mensen, goederen en diensten (toeleverende industrie,
ingenieursbureaus en bouw- en baggerbedrijven). Met een sterke thuismarkt als basis biedt dat
goede mogelijkheden om de internationale concurrentiepositie te versterken. Ondernemers en
opdrachtgevers zijn gebaat bij continuïteit in de vorm van een lange termijn samenwerking die
is gebaseerd op transparante prestatiemetingen en verbeteringsdoelen. Leereffecten met
daaruit voortvloeiende besparingen komen dan ten goede aan zowel opdrachtgever als
opdrachtnemer. Er moet meer aandacht komen voor schaalvoordelen door de focus te
verschuiven van het project naar een veel bredere portfoliobenadering. Daarvoor moeten
speciale samenwerkingvormen worden ontwikkeld en toegepast. Door kwaliteit en innovatie
bij meerdere projecten tegelijk een rol te laten spelen bij de selectie, worden ondernemers
gestimuleerd te investeren in innovatie en kwaliteit en het (interne) proces anders in te richten.
Ten slotte is een beter gebruik van ict-middelen noodzakelijk voor een effectievere en
efficiëntere processturing bij de ketenspelers en tussen de ketenspelers onderling.
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Welke zijn de belangrijkste instituties?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiële kaders, bestuurlijke aansturing en de geldkranen
Technische specificaties in de keten (standaard bestekken, maatwerk contracten en prestatie en
functionele contracten)
Normering (ISO-Nen) aangaande technische eisen producten, processen en ontwerp
Arbo: OPS werken met verfproducten en oplosmiddelen, veiligheid op de bouwplaats (AWARE)
Milieu: VOS Vluchtige organisatie stoffen (EU regelgeving, <250 gr/ltr) en de invloed van REACH EU
regelgeving tav alle chemische stoffen die in de EU verhandeld worden en CO2 emissierichtlijnen.
Europees aanbesteden en regelgeving en Mededingingswetgeving NMA
Geïntegreerde contracten ( clustering van meerdere disciplines en objecten in een contract)
Calamiteiten en ad-hoc beleid
Opleidingen

Wat zijn de belangrijkste kennis en technologie gebieden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Degradatiemechanismen (meten voorspellen en volgen)
Life-cycle-cost op het gebied van coatings en (kosten) kentallen
Alternatieve bedekkingsystemen, beschermingssystemen, “self helaling”
Inkoopkennis binnen de sector, aanbesteding en strategische afwegingen ivm nieuwe manieren van
aanbesteden
Correlatiegegevens mbt productkwaliteit gemeten op laboratoriumschaal en de werkelijke
performance
Meer uniformiteit in beoordelingsmethoden (voor, tijdens en na expositie)
Alternatieve voorbehandelingsmethoden
Robotisering van het voorbehandeling en applicatieproces
Logistiek (doorwerkmogelijkheden in de winter en bereikbaarheid van de constructie)
Applicatietechnieken
Afvalverwerking van straal en verf producten
Financial engineering

Welke zijn de belangrijkste actoren en netwerken?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maatschappij en de belastingbetaler
Opdrachtgevers (OGOS overheid en industriële opdrachtgevers)
Metaalconserveringsbedrijven
Verfleveranciers (verfproducenten en groothandel)
Grondstofleveranciers (bindmiddel en toevoegingmiddelen)
Leveranciers van materieel (spuit en voorbehandeling apparatuur)
Ingenieurs en adviesbureau (gespecialiseerde verftechnische adviesbureaus )
Opleiding instellingen en scholen (mbo, hbo en universitair)
SVMB (sectorvereniging metaalbeschermingsbedrijven)
VVVF (Vereniging voor verf en drukinktfabrikanten)
OGOS (Opdrachtgeversoverleg staalconserveren)
BMS (Bouwen met staal)
IOP verf
Kenniscentra (TNO, NCC, KPOT)
Financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen
PSIBouw
FNV Bouw
Staalhandel
Ontwerpers en architecten
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Toeleveranciers
In figuur 4 zijn de toeleveranciers aangegeven met de kleur geel. De toeleveranciers worden
vertegenwoordigd in de NVCI (Vereniging Voor Chemische industrie).
De groep toeleveranciers bestaat uit de leveranciers van basis chemicaliën, leveranciers van
verfadditieven en de door verfproducenten. Deze worden onderstaand beschreven.
Leveranciers van basischemicaliën.
De grondstofleveranciers bestaan uit leveranciers van grondstoffen voor de verfindustrie. Het
gaat hierbij om grondstoffen die verwerkt worden in de verf.
Dit zijn voornamelijk chemische producten en halffabricaten die ontwikkeld worden door de
chemische industrieën. Deze worden vertegenwoordigd door de VNCI (Vereniging voor de
Nederlandse Chemische Industrie).
Verfproducent
De VVVF is de Nederlandse vereniging van de verf- en drukinktindustrie. Zij heeft 90 leden
waar 5.700 mensen werken. Een belangrijk segment in het verfassortiment zijn de PC
(protective coating) producten. Deze worden voornamelijk toegepast op de zware
staalconstructies. De VVVF streeft er naar om gunstige omgevingsvoorwaarden voor productie
van en handel in verf en drukinkt te helpen realiseren, de collectieve positie van haar leden te
versterken, te werken aan een positief beeld van de industrie en het
zo goed mogelijk leveren van diensten aan haar leden (VVVF, 2004).
De verfleveranciers worden op Europees niveau vertegenwoordigd door CEPE. Deze
organisatie speelt een belangrijke rol bij het tot stand komen van nationale en Europese weten regelgeving (Winkelaar, 2004).
Materieelleveranciers
De materieelleveranciers leveren het materieel waarmee de opdrachtnemer de verfproducten
verwerkt. Het gaat hierbij om materieel zoals spuit en straalapparatuur, compressoren en
transportmiddelen.
Opdrachtnemers.
De opdrachtnemers bestaan uit aannemers die werken aannemen. Het gaat hierbij om werken
variërend van groot variabel onderhoud tot nieuwbouwprojecten. De groot variabele
onderhoudsprojecten worden hoofdzakelijk aangenomen door metaalconserveringsbedrijven.
De nieuwbouwprojecten worden hoofdzakelijk aangenomen door de grotere
staalconstructiebedrijven. Hieronder worden beide actoren nader beschreven.
Opdrachtnemer onderhoud
De metaalbeschermingsbedrijven worden op brancheniveau vertegenwoordigd door de
sectorvereniging metaalconservering (SVMB) De SVMB is onderdeel van het FOSAG. FOSAG
heet voluit de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkingsen Glaszetbedrijf.
FOSAG15 is de ondernemersorganisatie schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en
glasbranche. Bij FOSAG zijn bijna 3000 ondernemingen aangesloten. Deze ondernemingen
vertegenwoordigen 80 % van de omzet in de branche.

15

Informatie FOSAG verkregen via website schildersbranchegids augustus 2007
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Overleg met Ministeries (VROM, SZW en O&W), provinciale en gemeentelijke overheden en
met tal van branchegerichte instellingen en organisaties behoren tot het dagelijkse werk van
FOSAG. Als grootste vertegenwoordiger van de ondernemingen in de branche heeft FOSAG
zitting in diverse bedrijfstakbesturen.
Via aansluitingen bij de Vereniging VNO-NCW en MKB Nederland worden
brancheoverstijgende zaken, samen met de organisaties in andere branches, behartigd.

de

De SVMB presenteert16 zichzelf als ondernemersvereniging vertegenwoordigt FOSAG 80% van
de markt voor straal en conserveerwerk. De SVMB fungeert voor deze bedrijven als
belangenbehartiger, kenniscentrum en als gesprekspartner van opdrachtgevers en overheden.
De markt voor staalconservering wordt gekenmerkt door een toenemende professionalisering
waarbij metaalconserveerders steeds meer projectpartners worden. Dit komt onder meer tot
uiting in de steeds grotere rol die SVMB-leden spelen bij het tot stand komen en uitvoeren van
bestekken, logistiek en nazorg.
Ook op gebied van Arbo en milieu is de bedrijfstak de laatste decennia enorm in ontwikkeling.
Bij dit alles is de SVMB een centraal communicatiepunt voor de gehele bedrijfstak.
Opdrachtnemer Nieuwbouw
De belangen van de staalbouwindustrie zijn verenigd in diverse brancheorganisaties en
stichtingen. In het project professionalisering staalconservering zijn de belangen
vertegenwoordigd door de Stichting Nederlandse Staalbouw (SNS) en Bouwen met staal
(BMS). De BMS is aangesloten bij het FME. Onderstaande zijn de brancheorganisatie en hun
doelstelling kort beschreven
De stichting Bouwen met Staal17 is de landelijke organisatie voor het gebruik van staal in de
bouw. De stichting wil alle partijen in de bouw - van opdrachtgevers tot en met toeleveranciers
- ondersteunen bij het Toepassen van staal. De activiteiten zijn zo veel mogelijk toegesneden
op staaltoepassingen in de industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw en infrastructuur.
Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is dé onafhankelijke
kennisorganisatie, die alle partijen in de bouw ondersteunt bij het Toepassen van staal. Bouwen
met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en
ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van regelgeving
voor staaltoepassingen. Daarnaast verzorgt Bouwen met Staal de promotie, voorlichting en
educatie voor een breder én beter gebruik van staal. Tot de producten en diensten behoren
opleidingen en cursussen, studieboeken, het vakblad Bouwen met Staal, projectadvies, de
Helpdesk, de Nationale Staalprijs en de Nationale Staalbouwdag.
De vereniging biedt aan ruim 2500 leden en bedrijfsleden een platform voor het uitwisselen
van kennis en ervaring. Daartoe ontplooit de vereniging onder meer de volgende activiteiten:
excursies en studiedagen, gratis avondsessies, jaarlijkse Afstudeerprijs Staal, instellen van
commissies, etc.. Uitvoerend orgaan van de vereniging is de stichting.
Aangezien ontwerp (onderzoek duurzame verbindingen) in relatie tot duurzaamheid een
belangrijke rol speelt zijn architecten een belangrijke actor in de keten. In het onderzoek zijn
deze niet meegenomen omdat zei gerekend worden tot de groep van opdrachtnemers of
opdrachtgevers. De trend is echter dat de opdrachtnemer in toenemende mate
verantwoordelijk wordt voor het ontwerp (opkomst design & construct) contracten.

16

Informatie SVMB afkomstig van de website www.vmb-online.nl aug 2007

17

Bouwen met staal info verkregen via website www.bouwenmetstaal.nl augustus 2007
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Opdrachtgevers
Opdrachtgevers van nieuwbouw en onderhoudsprojecten voor zware staalconstructies zijn
(semi)-overheidsopdrachtgevers en grote private ondernemingen. Zeven grote opdrachtgevers
(Shell/Nam, Provincie ZH, Gemeentewerken Rotterdam, Prorail, Gasunie, Defensie en
Rijkwaterstaat), hebben zich verenigd in een samenwerkingverband OGOS (OpdrachtGevers
Overleg Staalconservering). Doel van dit samenwerkingverband is de belangen van de
opdrachtgevers te behartigen door bundeling van kennis, stimuleren van innovaties, en de
vraagspecificatie meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast stelt het OGOS zich tot doel de
aspecten van duurzaamheid te behartigen door haar kennis in te brengen bij het opstellen van
wet- en regelgeving. OGOS is een samenwerkingsverband van zeven opdrachtgevende
partijen die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van
staalconservering. Zij willen18 in samenwerking met de branche de beheersing van het
staalconserveringsproces, zowel technisch als organisatorisch, op een hoger plan brengen.
Kennisinfrastructuur
De kennisinfrastructuur voedt de productieketen met kennis. De kennisinfrastructuur bestaat
uit kennisinstituten zoals onderzoekinstellingen en branchegerelateerde kenniscentra (vb19; KPOT en VOM). De kennisinstituten worden vertegenwoordigd door de Universiteiten en HBO’s.
De ingenieursbureaus zijn verenigd in het ONRI. Hierbij zijn de grote ingenieursbureaus
aangesloten. De kleinere verftechnische bureaus zijn hierbij niet aangesloten. Een aantal
ingenieursbureaus hebben zich tijdelijke verenigd in het platvorm voor ingenieursbureaus om
deel te nemen in het project Professionalisering Staalconservering 0210.
In de bouwsector zijn voornamelijk de drie technische universiteiten van Twente, Delft en
Eindhoven actief. De technische universiteiten beschikken over wetenschappelijke kennis op
het gebied van Staal en staalconserveren.
De TU Eindhoven beschikt over een vakgroep coatingtechnologie. De TU’s worden vaak
betrokken bij onderzoeksprogramma’s zoals het IOP20. Voor specifieke onderwerpen nemen
ook andere universiteiten deel.
Opleidingen
Er zijn een tweetal belangrijke bronnen voor opleidingen in de sector:
• Branchespecifieke opleidingen
• Regulier onderwijs
Branchespecifieke opleidingen
De brancheorganisaties hebben een functie als het gaat om het verzorgen van opleidingen
voor hun achterban. De opleidingen zijn vaak kort en op de praktijk gericht. De opleidingen
worden vaak door externe instituties georganiseerd, afhankelijk van het specifieke karakter van
de opleiding.
Reguliere onderwijs
In Nederland zijn op alle niveaus (Universitair t/m VMBO) onderwijs te volgen op het gebied
van oppervlaktetechnologie. Hierbij wordt voornamelijk algemene kennis verspreid. Belangrijk
is dat actuele kennis direct wordt ingebracht in het leerproces. Door onderzoek op
projectniveau uit te voeren en regulier onderwijs te betrekken kan dit bereikt worden.
Netwerken
In de sector zijn onderzoeksnetwerken actief die gericht en gesubsidieerd onderzoek uitvoeren
voor de sector. Op het gebied van oppervlaktetechnologie in relatie tot staalconservering zijn
Innovatieve Onderzoeksprogramma’s (IOP) actief: Zelf-Herstellende Materialen en het IOP-

18
19

OGOS presenteert zich in een leafelet info verkregen via www.OGOS.nu
Niet limitatieve opsomming (VOM vereniging van oppervlaktetechnologie van Materialen en KP-OT Kennisplatvorm
Oppervlaktetechnologie)

20

IOP Innovatieve onderzoeksprogramma’s van SENTERNOVEM (EZ)
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verf.
Het
project
Professionalisering
Staalconservering
is
een
gesubsidieerd
onderzoeksprogramma van PSIBouw. Tevens zijn er bij het Nederland Normalisatie-instituut
(NEN) verschillende normcommissies actief. Internationaal zijn er verschillende netwerken
actief. De netwerken worden hierna toegelicht.
Zelf-Herstellende Materialen
Het IOP Zelfherstellende Materialen krijgt tien miljoen euro onderzoeksgeld voor de komende
vier jaar, boven op de drie miljoen die het al eerder kreeg toegezegd van de TU Delft. De
komende acht jaar hopen de deelnemende partijen zeker veertig miljoen euro bij elkaar te
krijgen. Met dat geld willen het Delft Centre for Materials (DCMat) en zijn partners proberen
materialen te ontwikkelen die zichzelf ontdoen van (kleine) beschadigingen. De Delftse
onderzoekers gaan nauw samenwerken met bedrijven, onderzoeksinstituten en onder meer de
Rijksuniversiteit Groningen, de TU Eindhoven en de Universiteit Twente. Een van de topics in
het programma is Paints and other coatings. In het onderzoek zijn geen van bij het PSIBouw
Professionalisering betrokken deelnemers betrokken. De ambitie van het project is21: “To make
the Netherlands a leading player in the field of Self Healing Materials, to develop new self
healing materials and to create new industrial activity.” Bij het project zijn nog geen
opdrachtgevers betrokken.
IOP Oppervlaktetechnologie
Oppervlaktetechnologie is één van de belangrijkste gebieden binnen de materiaal-technologie.
Met dit als uitgangspunt is in 1993 het IOP Oppervlaktechnologie gestart en er zijn sindsdien
31 onderzoeksprojecten geïnitieerd. De laatste projecten worden in 2007/2008 afgerond.
Het IOP oppervlaktetechnologie is het vervolg op het IOP verf. Hieruit is het IOP zware
metalen Ontstaan. Beide onderzoekprogramma’s zijn beëindigd.
Bij alle onderzoeksprojecten is de Total Performance Approach (TPA) gebruikt. Het onderzoek
richt zich hierbij op het totaalsysteem: ondergrond, deklaag, gebruikte technologie maar ook
de uiteindelijke prestaties van het eindproduct.
Het IOP-OT wil de resultaten van de onderzoeksprojecten delen door een jaarlijkse TPA dag.
Het KennisPlatform OppervlakteTechnologie (KP•OT). KP•OT is een spin-off van IOP-OT en
heeft als doel de kennis, opgedaan in de onderzoeksprojecten, te verankeren in het
bedrijfsleven. IOP-OT eindigt eind 2008. KP•OT neemt het estafettestokje over en moet
bewerkstelligen dat die kennis na beëindiging van IOP-OT niet op de plank blijft liggen.
PSIBouw Professionalisering Staalconservering
Door de betrokken brancheorganisaties is het initiatief genomen voor het PSIBouw project
Professionalisering staalconserveren. Belangrijkste doelstelling van het project is een
systeeminnovatie te bereiken. Hierbij worden de relevante aspecten van de vraagspecificatie
ontwikkeld. Dit moet leiden tot een verhoging van de toegevoegde waarde voor de
eindgebruiker en een sterke concurrentiepositie van de sector.
Normering
Op het gebied van verf en verfwaren zijn verschillende normcommissies actief onder
begeleiding van het Nederlands Normalisatie instituut. Momenteel zijn er vijf commissies actief.
Deze zijn in onderstaande tabel weergegeven.
Commissie

21

Commissienummer

Verfwaren

342 035

Verf op Staal

342 035 12

Corrosiebescherming

342 040

Thermisch verzinken

342 042

Metallieke deklagen

342 107

informatie afkomstig van de website http://www.senternovem.nl/IOP_Selfhealingmaterials/
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Tabel 14 actieve normcommissies NEN

Normen vormen een basis voor kwaliteitsgaranties. Het betreft product en procesnormen voor
het meetbaar maken van de kwaliteit. De normen komen tot stand door consensus tussen
verschillende marktpartijen. De marktpartijen zijn betrokkenen uit de productieketen,
kennisinstituten ingenieursbureaus.
De normcommissies werken samen met CEN, EN en ISO commissies.
Europese en Internationale netwerken
Op Europees en internationaal niveau zijn diverse netwerken actief op het gebied van
staalconservering. Onderstaand is een overzicht gegeven van de belangrijkste netwerken.
Netwerk

Toelichting

Nace international

Is actief op het gebied van ontwikkeling standaarden, publicaties
voor de bescherming van mensen, assets en milieu tegen de
effecten van corrosie.

SSPS

Steel Structures Painting Council, is een non-proffit organisatie op
het gebied van professionalisering van staalconservering voor de
bescherming van staalconstructies.

Tabel 15 Overzicht netwerken internationaal

De netwerken staan op grote afstand van de dagelijkse projectrealiteit. Een
systeemverandering zal van binnen uit de sector moeten worden gestimuleerd vandaar dat
deze hier maar summier zijn uitgewerkt. Om meer draagvlak voor de systeeminnovatie te
krijgen kan internationale samenwerking helpen. Hiervoor zijn in het project PS reeds
voorstellen voor ingediend.
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Onderstaand is een overzicht gegeven van de SBI codes van actoren in de sector
staalconservering.
Tabel 16 SBI’93: Alfabetische index CBS

Basischemicaliën
2416
2416
2416
2416
2416
2416
2416
Verfproducenten
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2412
2430
2430
2430
2430
2430
2430
5115
5115
5115
5153.2
5153.2
5153.2
5153.2
5153.2
Staalproducenten
2710
5112
5112
5112
5112
5118
5152.1
5152.2
5152.2
Staalconstructie
2811
2811
2811
2811
Staalconservering
4544
4544
4544
2851
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IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN

Acryl(aat)harsen
Acrylpolymeren
Alkydharsen
Aminoharsen
Epoxyharsen
Grondstoffen (primaire kunststof-)
Polyurethanen (pur; primaire grondstof)

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
TH
TH
TH
GH
GH
GH
GH
GH

Verfstoffen (geen bereide)
Anorganische verfstoffen
Chemische verfstoffen
Droge verfstoffen
Menie (ijzer-, lood-; geen bereide verf)
Organische verfstoffen
Verfstoffen (geen bereide)
Verf
Verfmengerijen
Verfstoffen (bereide)
Malerijen (verf-)
Mengerijen (verf-)
Menie (ijzer-, lood-; bereide verf)
Verf
Verfwaren
Verf
Verf (geen verfstoffen)
Verfwaren
Bouwmaterialen (verf en -waren)
Verf (geen verfstoffen)
Verfwaren

IN
TH
TH
TH
TH
TH
GH
GH
GH

Staal
IJzer, staal en -halffabrikaten
IJzererts
Staal en stalen halffabrikaten
Staal en stalen halffabrikaten
IJzer- en staalschroot
IJzererts
IJzer, staal en -halffabrikaten
Staal

IN
IN
IN
IN

Constructiewerken voor de bouwsector
Constructiewerken voor off-shore-installaties
Constructiewerken voor schepen
Metalen constructiewerken

BN
BN
BN
IN

Schilders (gebouwen- en constructie-)
Constructieschildersbedrijven (geen scheepsschilders)
Schilders (gebouwen- en constructie-)
Spuiten van metaal (metaaloppervlaktebehandeling)
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Materieel
2923
2923
3511
3662
3662
3662
3662
5112
5114
5115
5115
5153.2
5153.2
5153.2
5153.2
5154.1
5155.1
5155.1
5155.1
5187.8
5187.8
5187.8
5187.8
5191.4
5191.4
5191.4
5246.2
5262.6
7134.2
Ingenieursbureau
7310.2

IN
IN
IN
IN
IN
IN
IN
TH
TH
TH
TH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
GH
DW
DM
VH

Verfspuitcabines
Spuitcabines (verf-)
Schilders (scheeps-)
Verfkussens
Verfrollers
Schildersvakbenodigdheden (verfkwasten e.d.)
Verfkwasten
Verfstoffen
Machines voor de verfindustrie
Verfwaren
Verf
Verf (geen verfstoffen)
Bouwmaterialen (verf en -waren)
Verf (geen verfstoffen)
Verfwaren
Verfspuitapparaten (doe-het-zelf)
Verfstoffen
Aniline (grondstof voor de verfindustrie)
Verfstoffen
Verfspuitapparaten (voor bedrijfsmatig gebruik)
Verfspuitcabines
Verfspuitinstallaties
Machines voor de verfindustrie
Schildersvakbenodigdheden (verfkwasten e.d.)
Verfkwasten
Verfrollers
Verf en verfwaren
Verf en verfwaren
Verfspuitmachineverhuur

ZD

Onderzoek
op
het
terrein
van
wegen
waterbouwkunde, bouwconstructies (s en o)
Beton- en staalconstructies (ontwerp en advies)
Staal- en betonconstructies voor de B & U (ontwerp en
advies)
Staal- en betonconstructies voor de GWW (ontwerp en
advies)
Ingenieursbureaus voor grond-, water- en wegenbouw

7420.1
7420.1

ZD
ZD

7420.3

ZD

7420.3

ZD

Bron: CBS
AB = autobranche
RG = reparatie consumentenmarkt.
LV = landbouw en visserij
DW= detailhandel in
DC = detailhandel: colportage
VH = verhuur roerende goederen
ON = openbare voorzieningsbedrijven
HR = horeca
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DP = postorder-/ telefoon. verkoop
BN = bouwsector
TC = transport en communicatie
OD = overige dienstverlening
EX = exploitatie onroerend goed ed
DM= detailhandel markt
WD = winning delfstoffen
OW = onderwijs

IN = Industrie
DS = straathandel, venten e.d.
BV = bank/verzekeringswezen
TH = tussenhandel
OH = overheid
GH = groothandel
DO = detailhandel overig
ZD = zakelijke dienstverlening
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Inleiding

Innovatie en vernieuwing zijn van economisch belang voor bedrijven en de sectoren waarin zij
werkzaam zijn. Vernieuwing leidt tot verbeteringen van producten, processen en diensten. In
de sector Staal en staalconserveren dragen deze bij aan duurzamere staalconstructies.
In dit onderzoek staan de bedrijfsprocessen centraal welke gericht zijn op vernieuwingen van
producten, processen en diensten. Bij verfproducten gaat het om een langere levensduur,
milieu, veiligheid en gezondheid. Bij staalconstructies gaat het om ontwerpaspecten welke
gericht zijn op de onderhoudsvriendelijkheid. Bij processen van applicatie gaat het om
vernieuwingen die de kwaliteit van het aanbrengproces verhogen. Functioneel gespecificeerde
contracten bevorderen innovatie en focus van de productieketen op de wensen van de
eindgebruiker. Al deze vernieuwingen leiden tot een duurzamere staalconstructie en daarmee
tot een betere concurrentiepositie van de sector als geheel.
Deze enquête is ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers van de
brancheorganisatie welke in het PSIBouw project deelnemen. Voor het onderzoek zijn alle
deelnemers in de productieketen Staal en staalconserveren uitgenodigd.
Meer informatie over het project kunt u vinden in de brochure Professionalisering
Staalconservering (www.psibouw.nl).
Invulinstructie
In het eerste deel van de vragenlijst worden u 7 vragen gesteld over algemene gegevens van
uw organisatie en de rol in de productieketen.
In het tweede gedeelte worden 30 vragen gesteld over vernieuwing in uw organisatie:
Ontstaan, Verspreiden en Toepassen van vernieuwingen in de productieketen.
De enquête bestaat uit 37 vragen. Het invullen van de vragenlijst vraagt een investering van
ongeveer 15 minuten.
U wordt verzocht alle vragen in te vullen. De vragen zijn daarom met een * gemarkeerd.
Het invullen van de vragen doet u door het antwoord aan te klikken dat het meest van
toepassing is op de situatie van uw organisatie.
U mag uw antwoorden zo vaak wijzigen als u wilt. Als u op de laatste pagina op “done” klikt
wordt de ingevulde enquête automatisch verzonden.
Veel succes met het invullen van de vragenlijst.
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Tabel 6 Vragen Innovatie in de sector Staal en staalconserveren

Hoofdvariabele

Subvragen

Algemene
gegevens
1)

Welke rol vertegenwoordigt uw organisatie in de productieketen?
•
Toeleverancier (verfproducent, grondstofleverancier, staalproducent)
•
Opdrachtnemer (metaalconservering)
•
Opdrachtnemer (staalconstructie)
•
Opdrachtgever (bedrijfsleven)
•
Opdrachtgever (overheid)

2)

Hoe lang bent u werkzaam in de sector Staal en staalconserveren?
•
minder dan 2 jaar
•
tussen de 2 en de 5 jaar
•
tussen de 5 en 10 jaar
•
tussen de 10 en de 15 jaar
•
meer dan 15 jaar

3)

Welke functie heeft u in de organisatie?
•
Directie en management
•
Projectleider / Projectmanagement
•
Adviseur / Specialist techniek
•
Marketing en verkoop
•
Onderzoek en ontwikkeling / Hoofd laboratorium

4)

Hoe belangrijk zijn vernieuwingen in relatie tot de concurrentiepositie van uw organisatie?
•
zeer belangrijk
•
belangrijk
•
minder belangrijk
•
onbelangrijk

5)

Hoeveel mensen zijn er in uw organisatie werkzaam?
•
minder dan 10
•
tussen de 10 en 25
•
tussen de 25 en 50
•
tussen de 50 en 100
•
tussen de 100 en 200
•
meer dan 200

6)

Welk percentage van de jaaromzet in 2006 was gericht op vernieuwing?
•
< 1%
•
1% - 2%
•
2% - 3%
•
3%
•
niet bekend

7)

Verwacht u dat het percentage gericht op vernieuwing in de komende jaren zal
veranderen?
•
wordt kleiner
•
blijft gelijk
•
wordt groter
•
zal aanzienlijk toenemen
•
weet ik niet

Ontstaan
kennis
8)

van
Worden door uw organisatie technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd
in relatie tot duurzamere staalconstructies?
•
Ja, in onze en aanverwante sectoren worden deze actief gevolgd.
•
Ja, in onze branche worden deze actief gevolgd.
•
Nee, alleen op ons vakgebied worden deze actief gevolgd.
•
Nee, alleen op ons vakgebied worden deze gevolgd als ze direct winst opleveren.
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9)

Gaat uw organisatie bewust samenwerking aan welke is gericht op vernieuwing?
•
Ja, wij selecteren innovatieve organisaties om samen aan vernieuwingen te werken.
•
Ja, wij hebben een informeel netwerk dat wij eerder op informeel onderhouden.
•
Nee, wij gaan zelf niet op zoek maar nemen wel eens deel in samenwerkingsprojecten.
•
Nee, wij participeren niet in samenwerkingsprojecten want deze leveren te weinig op.

10)

Handelt uw organisatie op basis van een formele vernieuwingsstrategie die is gekoppeld
aan een ondernemingsplan?
•
Ja, deze worden gevolgd en geëvalueerd.
•
Ja, deze wordt alleen niet altijd bewust gevolgd en geëvalueerd.
•
Nee, wel informele vernieuwingsstrategie, maar die is gericht op kostenbesparing.
•
Nee, de innovatiestrategie wordt overgelaten aan de inzet van mensen in onze
organisatie.

11)

Weet uw organisatie wat haar kerncompetenties zijn?
•
Ja, ze zijn beschreven en wij toetsen deze regelmatig bij onze klanten.
•
Ja, intern weten wij dat en ze zijn ook beschreven.
•
Ja, in grote lijnen weten wij dit wel maar wij beschrijven ze niet.
•
Nee, voor zover bekend maken wij hier niet bewust gebruik van.

12)

Wordt in uw organisatie lering getrokken uit de innovatieaanpak van andere organisaties
in de keten die als innovatief bekend staan?
•
Ja, personen hebben deze contacten en ervaringen worden structureel uitgewisseld.
•
Ja, personen hebben informele contacten maar dit is niet gestructureerd.
•
Ja, wij kennen dergelijke organisaties wel en soms leren we daar van.
•
Nee hier wordt niet of nauwelijks bewust naar gekeken.

13)

Gaat uw organisatie op zoek naar externe financiële middelen om vernieuwingen te
kunnen uitwerken?
•
Ja, wij beschikken over de nodige netwerken voor externe financiering.
•
Ja, indien nodig gaan wij op zoek, maar het is vaak een lastig traject.
•
Nee, wij financieren alleen met eigen middelen.
•
Nee, dit vraagt te veel inspanning en heeft een te geringe kans op succes

14)

Zijn er werknemers in uw organisatie aangewezen met een specifieke taak om
vernieuwende ideeën aan te dragen?
•
Ja, er zijn medewerkers aangewezen en zij rapporteren hierover schriftelijk.
•
Ja, dit is alleen niet zo gestructureerd vorm gegeven zoals we dat zouden wensen.
•
Nee, vernieuwingen worden door diverse medewerkers opgepakt.
•
Nee, aan vernieuwingen wordt alleen ad-hoc gewerkt.

15)

Werkt uw organisatie bij de Ontstaan van nieuwe kennis samen met andere partners uit de
keten?
•
Ja, samenwerking vindt plaats op regelmatige basis.
•
Ja, samenwerking vindt soms plaats.
•
Ja, indirect in de projecten wel, maar wij schakelen ze niet zelf bewust in.
•
Nee wij werken niet of nauwelijks samen.

16)

Maakt uw organisatie gebruik van duurzaamheidgegevens bij het signaleren van
vernieuwingsmogelijkheden?
•
Ja, wij registreren en gebruiken duurzaamheids gegevens structureel.
•
Ja, soms registreren en gebruiken wij gegevens m.b.t. duurzaamheid.
•
Ja, alleen indien deze gegevens beschikbaar zijn bij anderen in de productieketen.
•
Nee, hier wordt geen gebruik van gemaakt om te vernieuwen.

17)

Worden er in de jaarlijkse begroting budgetten voor vernieuwing opgenomen?
•
Ja, deze worden structureel in de begroting opgenomen.
•
Ja, financiële middelen zijn beschikbaar maar niet structureel in de begroting
•
Nee, financiering moet uit de projecten komen.
•
Nee, wij kennen geen budgetten toe aan vernieuwing.

18)

Werkt uw organisatie bij de ontwikkeling van nieuwe kennis direct samen met
Universiteiten?
•
Ja, samenwerking vindt plaats op regelmatige basis
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•
•
•
19)

Ja, samenwerking vindt ad-hoc plaats.
Ja, indirect in projecten wel, maar wij schakelen ze niet bewust zelf in.
Nee, wij werken niet of nauwelijks samen met universiteiten.

Werkt uw organisatie bij de ontwikkeling van nieuwe kennis
kennisinstellingen?
•
Ja, samenwerking vindt plaats op regelmatige basis.
•
Ja, samenwerking vindt ad-hoc plaats.
•
Ja, indirect in projecten wel, maar wij schakelen ze niet bewust zelf in.
•
Nee, wij werken niet of nauwelijks samen met kennisinstellingen.

samen

met

Verspreiden van
kennis
20)

Zijn er in uw organisatie vernieuwingsprojecten actief waarin mensen met marketing- en
technologische competenties actief samenwerken?
•
Ja, deze competenties worden in vernieuwingsprojecten vroegtijdig bijeengebracht.
•
Ja, maar deze worden in een later stadium van vernieuwing pas bij elkaar gebracht.
•
Ja, maar op ad-hoc basis, marketing en technologie zijn gescheiden werelden.
•
Nee, hier wordt niet specifiek op gelet.

21)

Heeft het management van uw organisatie een actieve rol bij de ontplooiing, bescherming
en realisatie van ideeën buiten het reguliere projectenkader?
•
Ja, het schept voorwaarden en het helpt bij organisatorische en financiële hindernissen.
•
Ja, het management staat open voor vernieuwing en steunt indien het wordt gevraagd.
•
Ja, soms wel maar dit is meestal te danken aan het initiatief van de werknemer.
•
Nee, voor ideeën buiten het projectenkader is nauwelijks ruimte gecreëerd.

22)

Zijn er het afgelopen jaar in uw organisatie bijeenkomsten georganiseerd om
vernieuwingen verder uit te werken?
•
Ja, deze vinden regelmatig plaats en worden structureel gevolgd.
•
Ja, deze vinden plaats maar niet structureel.
•
Ja, incidenteel komt dit wel voor.
•
Nee, uitwerking wordt aan het initiatief van de individuele medewerker overgelaten.

23)

Heeft uw organisatie het afgelopen jaar deelgenomen aan externe bijeenkomsten, met als
doel vernieuwingen te bevorderen?
•
Ja, onze organisatie neemt gericht deel, afspraken worden gemaakt over opvolging.
•
Ja, incidenteel wel, resultaten worden ook teruggekoppeld maar opvolging is lastig.
•
Ja, incidenteel wel maar we weten niet precies wat het oplevert.
•
Nee, ze worden in elk geval niet bewust bezocht met een doel voor vernieuwing.

24)

Wordt in uw organisatie een formele beslissing genomen om vernieuwingen verdere te
ontwikkelen?
•
Ja, besluiten worden met betrokkenen genomen en bewust vastgelegd.
•
Ja, maar de besluitvorming hierover kan transparanter.
•
Nee, niet altijd alleen bij belangrijke projecten.
•
Nee, deze worden niet formeel genomen.

25)

Worden in uw organisatie niet succesvolle vernieuwingen geëvalueerd?
•
Ja, deze worden structureel en schriftelijk geëvalueerd en deze kennis wordt gebruikt.
•
Ja, maar veelal op ad-hoc basis en niet schriftelijk.
•
Ja, op projectniveau wel maar het is aan de individuele medewerker wat hij er van
opsteekt.
•
Nee, evaluatie vindt niet of nauwelijks plaats.

26)

Wordt kennis over minder succesvolle innovatie gedeeld met andere partners in de keten?
•
Ja, evaluatie vindt schriftelijk plaats en deze kennis wordt structureel uitgewisseld.
•
Ja, op projectniveau wordt de kennis met andere projectpartners gedeeld.
•
Nee, deze informatie blijft binnen de organisatie.
•
Nee, wij beschikken niet structureel over deze kennis en kunnen het dus ook niet delen.

27)

Wordt er door uw organisatie in vakliteratuur gepubliceerd over vernieuwingen?
•
Ja, regelmatig ook in wetenschappelijke en octrooi publicaties en in samenwerking met
derden.
•
Ja, soms, niet op wetenschappelijk niveau.
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•
•
Toepassen
kennis

Ja, maar zeer beperkt en als wij worden geïnterviewd.
Nee, niet anders dan een promotieverhaal in een tijdschrift of branchepublicatie.

van

28)

Gaat uw organisatie na of de resultaten van vernieuwingen in de praktijk inderdaad het
beoogde duurzamere effect hebben gehad?
•
Ja, wij testen, registreren en evalueren de resultaten op structurele wijze.
•
Ja, wij testen, registreren en evalueren wel maar niet structureel.
•
Ja, alleen van grote projecten doen we wel eens navraag.
•
Nee, wij leveren de resultaten op volgens afspraak en daarmee is het project voltooid.

29)

Hebben de vernieuwingen in uw organisatie tot gevolg gehad dat de duurzaamheid
(milieu, arbo en levensduur) van staalconstructies de afgelopen 10 jaar is verbeterd?
•
Ja, de duurzaamheid is aanzienlijk verbeterd.
•
Ja, wel op het gebeid van ARBO en Milieu maar niet in levensduur.
•
Ja, maar de verbeteringen zijn voornamelijk gericht op milieu.
•
Nee, verbeteringen zijn voornamelijk gericht op efficiency voor de eigen organisatie.

30)

Hebben vernieuwingen uw organisatie concurrentievoordeel opgeleverd?
•
Ja, deze worden inzichtelijk gemaakt en zijn een continue stimulans voor
vernieuwingen.
•
Ja, echter inzicht hierin ontbreekt in onze organisatie.
•
Ja, echter prijs en efficiency zijn bepalend voor de keuzes die worden gemaakt.
•
Nee, duidelijke concurrentievoordelen zijn niet waarneembaar.

31)

Evalueert uw organisatie bij (eigen) vernieuwingen naar toepassingsmogelijkheden in
andere projecten?
•
Ja, eigen projecten worden geëvalueerd van andere geleerd.
•
Ja, deze wordt informeel geanalyseerd en geëvalueerd.
•
Nee, maar wij zijn wel geïnteresseerd.
•
Nee, geen evaluatie want elk project is uniek bredere toepassing is daardoor lastig

32)

Verwacht u dat, functioneel gespecificeerde contracten gegund op prijs/kwaliteit
verhouding, vernieuwingen stimuleren?
•
Ja, op termijn zal dit de duurzaamheid van de staalconstructie verbeteren.
•
Ja, mits er een voldoende zekerheidstelling is op het eindresultaat.
•
Nee, beheersing van product en proces in de uitvoering bepalen de duurzaamheid.
•
Voordelen voor vernieuwingen en duurzaamheid zijn niet aannemelijk.

33)

Wordt de geldende wet- en regelgeving in de sector door uw organisatie als stimulerend
voor het Toepassen van vernieuwingen ervaren?
•
Ja, wet- en regelgeving zijn belangrijk voor vernieuwingen.
•
Ja, echter verschillende wetgeving in de sector is nauwelijks op elkaar afgestemd.
•
Nee, deze zorgen voor een toenemende administratieve last.
•
Nee, deze wordt eerder als remmend ervaren.

34)

Zijn er voldoende mogelijkheden om vernieuwingen in de praktijk te kunnen testen?
•
Ja, de testgegevens worden actief gebruikt om vernieuwingen toe te passen.
•
Ja, er zijn wel mogelijkheden, maar terugkoppeling van de resultaten is lastig.
•
Nee, er zijn beperkte testmogelijkheden hiervan wordt alleen incidenteel gebruikt
gemaakt
•
Er zijn nagenoeg geen mogelijkheden waar wij bewust gebruik van maken.

35)

Worden over het algemeen de kwaliteitseisen in traditionele contracten door uw
organisatie als stimulans voor het Toepassen van vernieuwing ervaren?
•
Ja, deze stimuleren de toepassing aanzienlijk.
•
Ja, alleen zouden ze beter op elkaar afgestemd moeten worden.
•
Nee, echter ze zijn te divers en soms niet realistisch en haalbaar.
•
Nee, deze worden eerdere als remmend ervaren.

36)

Worden vernieuwingen geëvalueerd en wordt hieruit lering getrokken?
•
Ja, deze worden ingezet onze organisatie structureel te verbeteren.
•
Ja, maar niet altijd en structureel, het zou beter kunnen.
•
Ja, maar dat zit vooral in de ervaring van mensen.
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•
37)

Nee, dit zou beter kunnen in onze organisatie.

Worden uw klanten berokken bij het Toepassen van een vernieuwing?
•
Ja, zei worden hier actief bij betrokken en wij rapporteren hierover.
•
Ja, wij betrekken hen, communiceren hierover, maar niet schriftelijk.
•
Ja, wij houden ze wel op de hoogte en vragen hun soms naar hun mening.
•
Nee, zei hebben hierin geen actieve rol.
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Tabel 7 Operationalisering enquêtevragen

Hoofdvariabele

Subvragen en toelichting

Algemene
gegevens

In het eerste deel van de vragenlijst worden de bedrijfsspecifieke kenmerken gevraagd. Doel
van deze vragen is specifieke bedrijfskenmerken te kunnen relateren aan de
innovatieprestatie van de sector Staal en staalconserveren.

1.

Welke rol vertegenwoordigt uw organisatie in de productieketen?
In de productieketen zijn verschillende rollen vertegenwoordigd zoals opdrachtnemers
toeleveranciers etc. Door de respondent te vragen naar zijn rol in de keten kan de
innovatieprestatie gerelateerd worden aan de verschillende rollen in de keten

2.

Hoe lang bent u werkzaam in de sector Staal en staalconserveren?
Hiermee kan de prestatie gerelateerd worden aan de ervaring die de respondenten hebben in
de keten.

3.

Welke functie heeft u in de organisatie?
Respondenten hebben in de keten verschillende organisatorische rollen. Hiermee kan de
relatie gelegd worden tussen de prestatie en de rol in de organisatie.

4.

Hoe belangrijk zijn vernieuwingen in relatie tot de concurrentiepositie van uw organisatie?
Respondenten hebben een bepaalde verwachting over vernieuwing in relatie tot de
concurrentiepositie van de onderneming. De verwachting kan gerelateerd worden aan de
innovatieprestatie.

5.

Hoeveel mensen zijn er in uw organisatie werkzaam?
De omvang van de organisatie kan hiermee gerelateerd worden aan de innovatieprestatie.

6.

Welk percentage van de jaaromzet in 2006 was gericht op vernieuwing?
Innovatieve organisatie welke besteden structureel aan innovatie. Hiermee kan de prestatie
gerelateerd worden aan de mate waarin de onderneming haar financiële middelen in zet voor
innovatie

7.

Verwacht u dat het percentage gericht op vernieuwing in de komende jaren zal veranderen?
De verwachting kan gerelateerd worden aan de innovatieprestatie. Daarnaast geeft het een
algemeen beeld over de toekomstige verwachting van de organisatie in relatie tot haar
innovatiebudget.

Ontstaan
kennis

8.

van

Doel van het innovatiesysteem is het produceren van nieuwe kennis. Onder nieuwe kennis
wordt verstaan kennis die nodig is voor de vernieuwing van producten en processen die een
duurzame staalconservering bevorderen. Voor de toeleveranciers betreft het kennis voor het
aanpassen van producten die een langere levensduur hebben. Voor opdrachtnemers gaat
het om kennis die productieprocessen optimaliseren zodanig dat de levensduur van het
conserveringssysteem wordt verhoogd. Voor nieuwbouw gaat het verbeteren van de
ontwerpcriteria die bijdragen aan een duurzame staalconstructie. Doel van de vragen is te
bepalen in welke mate er voldoende nieuwe kennis in de keten wordt gegenereerd.
Worden door uw organisatie technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd
in relatie tot duurzamere staalconstructies?
Toelichting:
Voor het introduceren van succesvolle vernieuwingen is het noodzakelijk dat er op
bedrijfsniveau continu wordt geïnventariseerd wat de behoeftes van de markt zijn zodat hier
tijdig op kan worden ingespeeld. Dit is nader beschreven als onderdeel van het
innovatieproces zie paragraaf 2.4.1 zoeken en Tidd, 2005, p89)

9.

Handelt uw organisatie op basis van een formele vernieuwingsstrategie die is gekoppeld
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aan een ondernemingsplan?
Toelichting:
Uit recent onderzoek blijkt dat organisaties die geen duidelijke innovatiestrategie hebben
slechter presteren. Daarnaast is het belangrijk dat de strategie ook bekend is bij de
medewerkers in de organisatie (Gras, Wijffels, 2006).
10.

Gaat uw organisatie bewust samenwerking aan welke is gericht op vernieuwing?
Toelichting:
Succesvolle innovaties zijn zelden het resultaat van de inspanning van een onderneming. Dit
wordt ondersteund door verschillende studies. Het zijn vooral de netwerken van MKB en
grote bedrijven die in duidelijke samenhang de innovaties realiseren. De innovatiepotentie
van een organisatie hangt ook voor onderzoeksinstituten af van de grootte en samenhang
van haar externe netwerken. In een dergelijk netwerk zitten verschillende partijen (MKB en
multinationals), overheidsinstanties, klanten, leveranciers, financiers, consultant,
opleidingscentra enz (Gras, Wijffels, 2006).
Het is voor het innovatieve vermogen van de sector belangrijk dat er voldoende organisaties
zijn die beschikken over een netwerk en dit gericht inzetten. Bij de selectie van partners is het
belangrijk criteria te hanteren die bijdragen aan innovatieprestatie.

11.

Weet uw organisatie wat haar kerncompetenties zijn?
Toelichting:
Voor de innovatiekracht van een sector is het belangrijk dat de organisaties die hiervan deel
uitmaken op de hoogte zijn van hun sterktes en kansen voor innovatie. Het gaat hierbij om
de sterke kennisgebieden. Andere sterkten zoals prijs en levertijd zijn ook interessant, maar
niet om technische innovatiekracht te beoordelen. Hierbij is het belangrijk, kennis te hebben
van de kennisgebieden die in de toekomst noodzakelijk zijn om opdrachten te kunnen blijven
verwerven. Een organisatie die hier goed inzicht in heeft en in staat is dit te vertalen in een
innovatiebeleid maakt een grotere kans op succesvolle innovaties dan andere organisaties die
dit niet goed weten (Gras, Wijffels, 2006).

12.

Wordt in uw organisatie lering getrokken uit de innovatieaanpak van andere organisaties
in de keten die als innovatief bekend staan?
Toelichting:
Organisaties die op structurele wijze onderzoeken waardoor succesvolle soortgenoten
succesvol zijn, kunnen daar lering uit trekken en worden daardoor zelf ook succesvoller
(Gras, Wijffels, 2006). Het gaat hierbij niet alleen om concurrenten maar vooral om
soortgelijke organisaties. Van innovatieve organisaties kan geleerd worden op het vlak van
bijvoorbeeld: innovatiestrategie, rol van de klant, samenwerking, en organisatiestructuur.

13.

Gaat uw organisatie op zoek naar externe financiële middelen om vernieuwingen te
kunnen uitwerken?
Toelichting:
Innovaties struikelen vaak door een gebrek aan financiële middelen. Zoals we weten brengen
innovaties vaak grote financiële onzekerheden met zich mee en vergen ze heel wat
investeringen alvorens ze ook opbrengsten genereren (Gras, Wijffels, 2006). Het
overbruggen van deze tijdspanne is niet altijd eenvoudig. Het is daarom belangrijk dat men
op zoek gaat naar voldoende middelen en een project niet afblaast doordat er geen flexibele
financieringsmiddelen zijn of een gebrek aan traditionele financieringskanalen zoals
bankleningen en dergelijke. Hiervoor zijn ook andere kanalen beschikbaar zoals subsidies bij
de overheid of samenwerking met andere partijen die een grotere financiële draagkracht
hebben, maar niet de kennis die waarover uw eigen organisatie beschikt. De wilskracht
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waarover de bedrijven in een sector beschikken is een maat voor de prestatie van het
innovatiesysteem.
14.

Zijn er werknemers in uw organisatie aangewezen met een specifieke taak om
vernieuwende ideeën aan te dragen?
Toelichting:
Voordat vernieuwingen succesvol worden geïntroduceerd zijn er vele onzekerheden te
overwinnen. Zowel interne als externe. Om dergelijke trajecten succesvol af te leggen is er
een sleutelfiguur of een groep zoals een R&D afdeling nodig die de innovatie hier succesvol
doorheen kan loodsen. Dergelijk sleutelfiguren worden door Tidd et.all., p476 genoemd als
“key individuals”. Dit is blijkbare een onmisbare factor voor succes. De mate waarin
organisatie in de sector dit hebben geregeld is een maat voor de innovatieprestatie van een
sector.

15.

Werkt uw organisatie bij de Ontstaan van nieuwe kennis samen met andere partners uit de
keten?
In een gesloten innovatie paradigma werken organisaties in R&D afdelingen aan hun
vernieuwingen. De organisatie heeft hierbij duidelijke organisatiegrenzen. Chesborough
heeft de paradigma shift beschreven van een gesloten innovatie paradigma naar een open
innovatieparadigma (Chesborough, 2003) . Dit betekent dat organisaties in toenemende
mate samenwerken met andere partners in hun omgeving om vernieuwingen van de grond
te krijgen. De mate waarin organisatie hier oog voor hebben is een maat voor de
innovatieprestatie van een sector.

16.

Maakt uw organisatie gebruik van duurzaamheidgegevens bij het signaleren van
vernieuwingsmogelijkheden?
Toelichting:
Historische gegevens zijn een belangrijke bron voor analyse van verbeteringsmogelijkheden.
Hierbij kunnen trends worden geanalyseerd van de veroudering en het aanbrengproces als
mede van de laboratoriumtesten. Uit de analyse kunnen bijvoorbeeld optimalisaties ten
aanzien van een onderhoudsstrategie worden bepaald. De mate waarin een sector
voldoende bedrijven heeft die over een dergelijk registratie van gegevens beschikken is een
maat voor de innovatiekracht van een sector.

17.

Worden er in de jaarlijkse begroting budgetten voor vernieuwing opgenomen?
Toelichting:
Voor een structurele aanpak van innovaties is het belangrijk dat er financiële middelen
beschikbaar worden gemaakt voor het zoeken, selecteren en implementeren van
vernieuwingen als mede om te lering te trekken uit eerdere ervaringen (Gras, Wijffels, 2006;
Tid). De mate waarin bedrijven in een sector dit gestructureerd hebben is een maat voor de
innovatiekracht van een sector.

18.

Werkt u organisatie bij de ontwikkeling van nieuwe kennis direct samen met
Universiteiten?
Toelichting:
De kennisparadox is dat er bij de universiteiten kennis beschikbaar is maar deze onvoldoende
in de praktijk wordt toegepast. Om deze afstand te overbruggen is samenwerking tussen
universiteiten en het MKB een belangrijk aandachtspunt. De overheid heeft hiervoor het
concept van innovatievouchers ontwikkeld waarmee MKB bedrijven kennis kunnen inkopen
bij universiteiten. De mate waarin bedrijven in een sector de samenwerking zoeken met
universiteiten is een maat voor de innovatieprestatie van een sector.

19.

Werkt
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kennisinstellingen?
Toelichting:
Kennisinstituten vervullen een brugfunctie tussen de universitaire kennis en de praktijk. De
mate waarin door ondernemingen in een sector wordt gezocht naar samenwerking bij de
ontwikkeling van nieuwe kennis is een maat voor de innovatiekracht van een sector.
Verspreiden van
kennis

20.

Doel van het innovatiesysteem is de diffusie (Verspreiden) van kennis in de organisatie en in
de productieketen. Doel van deze vragen is te achterhalen langs welke kanalen de kennis
wordt verspreid en welke belemmeringen hierbij optreden. De vragen hebben betrekking op
de bronnen van informatie en de diffusie op bedrijfsniveau.
Zijn er in uw organisatie vernieuwingsprojecten actief waarin mensen met marketing- en
technologische competenties actief samenwerken?
Toelichting:
Voor de diffusie van kennis op bedrijfsniveau is het belangrijk dat er een nauwe
samenwerking is tussen ontwikkelingskennis en marketing kennis. De mate waarin deze
kennis op bedrijfsniveau bij elkaar wordt gebracht is een maat voor het Verspreiden van
kennis in de organisatie. De mate waarin meerdere bedrijven dit vermogen hebben
geïntegreerd in hun standaard werkwijzen is een maat voor de verspreiding van kennis in de
sector.

21.

Heeft het management van uw organisatie een actieve rol bij de ontplooiing, bescherming
en realisatie van ideeën buiten het reguliere projectenkader?
Toelichting:
Voor de ontwikkeling van vernieuwingen is het committent van het management essentieel.
Een actieve opstelling van het management bij het ontplooien, beschermen en realiseren van
nieuwe ideeën buiten het reguliere projectenkader om is een maat voor de innovatiekracht
van een onderneming.

22.

Zijn er het afgelopen jaar in uw organisatie bijeenkomsten georganiseerd om
vernieuwingen verder uit te werken?
Toelichting: In een organisatie zijn er op elk moment mensen met goede ideeën voor
vernieuwing. Het is belangrijk deze ideeën gestructureerd aandacht te geven in de vorm van
bijeenkomsten. Daarnaast is het belangrijk de ideeën te identificeren die passen in de
bedrijfsstrategie en deze ideeën om te zetten in een concreet actieplan. Dit is een maat voor
de innovatiekracht op bedrijfsniveau. De mate waarin meerdere bedrijven in een sector over
deze competentie beschikken is een maat voor de innovatieprestatie van een sector.

23.

Heeft uw organisatie het afgelopen jaar deelgenomen aan externe bijeenkomsten, met als
doel vernieuwingen te bevorderen?
Toelichting:
Een belangrijke bron voor het Verspreiden van kennis zijn de bijeenkomsten die in de sector
worden georganiseerd. Het gaat hierbij natuurlijk ook om de kwaliteit van deze
bijeenkomsten. Zo is het voor ondernemers belangrijk dat er tijdens een bijeenkomst
relevante onderwerpen aan bod komen waarmee een duidelijke praktijkrelatie kan worden
gelegd. Daarnaast bieden dergelijke bijeenkomsten de gelegenheid om te netwerken. De
mate waarin organisaties het gevoel hebben dat ze via dergelijke bijeenkomsten op ideeën
worden gebracht voor vernieuwing in de eigen organisatie is een maat voor de
innovatiekracht van het bedrijf. De mate waarin meerdere organisaties in een sector over
dergelijke competentie beschikken is een maat voor de innovatieprestatie van een sector
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24.

Wordt in uw organisatie een formele beslissing genomen om vernieuwingen verdere te
ontwikkelen?
Toelichting:
Voor de ontwikkeling van vernieuwing is de steun en het committent van het management
van essentieel belang. Het management team van organisaties speelt een cruciale rol in het
innovatiesucces (Volberda, 2005). Een mogelijkheid is dat managers zich opstellen als
beschermheren van embryonale ideeën. Dit kan bijvoorbeeld door middelen en capaciteit ter
beschikking te stellen en door interne barrières op te ruimen. Een maat voor de steun van
het management om vernieuwingen verdere te ontwikkelen is de formele beslissing die in de
organisatie wordt genomen.

25.

Worden in uw organisatie niet succesvolle vernieuwingen geëvalueerd?
Toelichting:
In elke fase van het innovatieproces op bedrijfsniveau speelt leren een belangrijke rol. In de
fase Verspreiden van kennis is het belangrijk dat niet succesvolle innovaties wordt geleerd
om kennis in de organisatie op te bouwen. Of dit in de organisatie daadwerkelijk wordt
gedaan is een maat voor leren in de fase Verspreiden van kennis.

26.

Wordt kennis over minder succesvolle innovatie gedeeld met andere partners in de keten?
Toelichting:
In elke fase van het innovatieproces op bedrijfsniveau speelt leren een belangrijke rol. In de
fase Verspreiden van kennis is het belangrijk dat van niet succesvolle innovaties wordt
geleerd om kennis in de productieketen op te bouwen. Of dit in de productieketen
daadwerkelijk wordt gedaan is een maat voor leren in de fase Verspreiden van kennis.

27.

Wordt er door uw organisatie in vakliteratuur gepubliceerd over vernieuwingen?
Toelichting:
Vernieuwingen hebben een mate van impact. Indien organisaties de moeite nemen hierover
te publiceren is dit een mate voor de impact van de vernieuwing en het Verspreiden van de
kennis daarover. Een andere maat voor het Verspreiden van kennis is of de organisatie in
relevante vakliteratuur publiceert over vernieuwingen.

Toepassen van
kennis

28.

Doel van het innovatiesysteem is het Toepassen van kennis om de meerwaarde van de
eindgebruiker te verhogen en de winstgevendheid van het bedrijf te maximaliseren en te
continueren. Doel van de vragen is te achterhalen of de kennis in voldoende mate wordt
toegepast en welke belemmeringen hierbij worden ondervonden door betrokken
ketenpartijen. De vragen hebben betrekking op het Toepassen van nieuwe producten en
processen in de praktijk.
Gaat uw organisatie na of de resultaten van vernieuwingen in de praktijk inderdaad het
beoogde duurzamere effect hebben gehad?
Toelichting:
Vernieuwingen beloven vaak verbetering aan de klant. In welke mate verbetering in de
praktijk worden gevolgd en ook daadwerkelijk het beoogde effect in termen van efficiency
behalen is vaak onduidelijk. De mate waarin organisaties in staat zijn deze gegevens te
achterhalen en gebruiken voor verdere optimalisatie is een maat voor de innovatiekracht van
de organisatie. De mate waarin meerdere organisatie hierover beschikken is een maat voor
de innovatie prestatie in de sector.

29.

Hebben de vernieuwingen in uw organisatie tot gevolg gehad dat de duurzaamheid
(milieu, arbo en levensduur) van staalconstructies de afgelopen 10 jaar is verbeterd?
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Toelichting:
De toegevoegde waarde voor de gebruiker kan worden samengevat als een verhoging van
de duurzaamheid van de staalconstructie. De term is gerelateerd aan milieu, arbo en
levensduur van de staalconstructie. De toegevoegde waarde is lastig om kwantitatief te
meten, een kwalitatief oordeel van de betrokkenen in de keten geeft een oordeel over de
verhoging van de toegevoegde waarde in de productieketen en is daarmee maat voor het
Toepassen van kennis. (zie ook paragraaf 2.2 het begrip innovatie)
30.

Hebben vernieuwingen uw organisatie concurrentievoordeel opgeleverd?
Toelichting:
De belangrijkste reden waarom organisaties streven naar vernieuwingen is
concurrentievoordeel te behalen. Dit is direct gerelateerd aan de primaire
bedrijfsdoelstellingen (continuïteit en winstgevendheid) Voor de concurrentiepositie op
Europees, nationaal, regionaal en sectoraal niveau is dit eveneens van cruciaal belang. De
mate waarin dit op organisaties en sectorniveau is georganiseerd is een maat voor de
innovatieprestatie van een sector (Malerba, 2002; van Egmond 2007).

31.

Evalueert uw organisatie bij (eigen) vernieuwingen naar toepassingsmogelijkheden in
andere projecten?
Toelichting:
Dezelfde kennis en competenties zijn vaak toepasbaar in andere projecten en diensten. Voor
de toepassing van kennis is het belangrijk dat er op bedrijfsniveau structureel wordt gekeken
naar projectoverstijgende toepassingsmogelijkheden. De mate waarin organisaties dit
beheersen in een sector is een maat voor de innovatieprestatie in de sector.

32.

Verwacht u dat, functioneel gespecificeerde contracten gegund op prijs/kwaliteit
verhouding, vernieuwingen stimuleren?
Toelichting:
In de bouwsector en de sector Staal en staalconserveren als onderdeel hiervan is
geconstateerd dat innovatieve contractvormen direct gerelateerd zijn aan innovatiekracht in
de sector (EIB, 2005, EIB 2004, Luiten, 2005). In innovatieve contractvormen wordt een
functie gespecificeerd en worden ontwerp en engineering uitbesteed in een contract. De
mate van procesintegratie speelt een belangrijke rol. Hieronder wordt verstaan de mate
waarin een opdrachtnemer verantwoordelijk is voor meer dan alleen de uitvoering maar ook
ontwerp en engineering. De mate waarin de nieuwe contractvormen in de markt zijn
ingevoerd is een maat voor innovatiekracht van de sector.

33.

Wordt de geldende wet- en regelgeving in de sector door uw organisatie als stimulerend
voor het Toepassen van vernieuwingen ervaren?
Toelichting:
Wet en regelgeving bieden veelal een bron voor vernieuwing. In veel gevallen worden door
MKB bedrijven wet- en regelgeving als belemmerend ervaren. De opstellers van wet en
regelgeving zorgen er in principe voor dat deze worden afgestemd met de markt. Echter in
een aantal gevallen zijn wet- en regelgeving niet of nauwelijks op elkaar afgestemd.
Daarnaast worden bij het opstellen hiervan vaak branche belangen nagestreefd in plaats van
integraal de belangen van de sector te wegen en de toegevoegde waarde voor de
eindgebruiker te wegen. De mate waarin organisatie wet- en regelgeving als stimulerend
ervaren voor vernieuwing is een maat voor de innovatieprestatie in een sector.

34.

Zijn er voldoende mogelijkheden om vernieuwingen in de praktijk te kunnen testen?
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Toelichting:
Vernieuwingen moeten uiteindelijk in de praktijk kunnen worden getest alvorens ze op
grotere schaal te kunnen toe passen. Een maat voor het Toepassen van vernieuwingen is de
mogelijkheid om ze in een vroeg stadium in de praktijk te kunnen testen.
35.

Worden over het algemeen de kwaliteitseisen in traditionele contracten door uw
organisatie als stimulans voor het Toepassen van vernieuwing ervaren?
Toelichting:
In de sector worden veel contracten op conventionele wijze gespecificeerd. Dat betekent een
gedetailleerde omschrijving van product en proceseisen in een contract. Deze wijze van
vraagspecificatie wordt als een van de grootste belemmeringen gezien bij het Toepassen van
vernieuwingen. Een maat voor het Toepassen van vernieuwingen is de mate waarin deze
door de organisaties in de productieketen als belemmerend wordt ervaren.

36.

Worden vernieuwingen geëvalueerd en wordt hieruit lering getrokken?
Toelichting:
In de fase Toepassen van kennis is leren een belangrijke factor (Tidd et all., 2005). De mate
waarin organisaties lering trekken uit het Toepassen van vernieuwing is een maat voor het
Toepassen van kennis en het leren in de sector.

37.

Worden uw klanten berokken bij het Toepassen van een vernieuwing?
Toelichting:
Bij het Toepassen (uitvoering en instandhoudingperiode) van een vernieuwing zoals de
toepassing van een nieuw verfsysteem of een straaltechniek is de technische inbreng van de
klant belangrijk. De klant in dit geval de opdrachtgever specificeert in veel gevallen de
technische randvoorwaarden van de producten en processen. De betrokkenheid van de klant
is een maat voor de toepassing van de vernieuwing.
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Onderstaand zijn de Vraagnummer, vraagcodes en items weergegeven
Vraagnummer

Code

Item

1.

A1

Rol

2.

A2

Ervaring

3.

A3

Functie

4.

A4

Concurrentiepositie

5.

A5

Aantal medewerkers

6.

A6

Innovatiepercentage jaaromzet

7.

A7

Verwachte innovatie percentage

8.

O1

Volgen ontwikkelingen

9.

O2

Bewuste samenwerking

10.

O3

Formele vernieuwingsstrategie

11.

O4

kerncompetentie

12.

O5

Innovatieaanpak andere organisaties

13.

O6

Externe financiële middelen

14.

O7

Specifieke taak

15.

O8

Samenwerking partners in de keten

16.

O9

Duurzaamheidsgegevens Ontstaan

17.

O10

Budget voor vernieuwing

18.

O11

Samenwerking Universiteiten

19.

O12

Samenwerking kennisinstellingen

20.

V1

Marketing & technologie

21.

V2

Rol management

22.

V3

Bijeenkomsten voor vernieuwing

23.

V4

Externe bijeenkomsten

24.

V5

Formele beslissing

25.

V6

Niet succesvolle vernieuwing organisatie.

26.

V7

Niet succesvolle vernieuwing keten

27.

V8

Publicatie vakliteratuur

28.

T1

Beoogde duurzame effect

29.

T2

Verbetering duurzaamheid

30.

T3

Concurrentievoordeel vernieuwingen

31.

T4

Toepassing andere projecten

32.

T5

Functioneel gespecificeerde contracten

33.

T6

Stimulans wet- en regelgeving

34.

T7

Praktijktesten vernieuwing

35.

T8

Traditionele contracten

36.

T9

Evaluatie vernieuwingen

37.

T10

Klanten betrekken bij vernieuwing
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In deze bijlage zijn de statistische uitwerking opgenomen waarnaar in hoofdstuk 4 analyse wordt
verwezen. De analyse bestaat uit:
• Algemeen; pareto analyse en verdeling naar rol in de productieketen
• Samenhang

Algemeen
Pareto analyse vraag A1 t/m A7

Var 1 Rol in de productieketen

Var 2 Ervaring in jaren

Rol
20%

29%

11%

18%

Var 3 Functie in de organisatie

13%

22%

Var 4 Concurentiepositie

functie

47%

Dir/Mngt
PL/PM
Adv/spec
Mrk/Vrk
Onz/Hfd
Lab

16%
38%

40%
5%

86

concurentiep
ositie

5
%

31%
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< 2 jaar
2-5
5-10
10-15
>15

69%

22%

4
%

ervaring

2
%2 5
%
%

TL
ON M
ON S
OG B
OG O

zeer
belangrijk
belangrijk
minder
belangrijk
onbelangrijk
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Var 5 Aantal medewerkers in de
organisatie

Var 6 % innovatie van de
jaaromzet
%
jaaromzet

aantal
medewerker
s

5
%

<10
10-25
25-50
50-100
100-200
>200

11%
…

56%

18%

16%

<1%
1-2%
2-3%
>3%
niet
bekend

38%

22%

9%

…

18%

Var 7 Toename % innovatie

16%

toename
%
jaaromzet

4
%

7%

33%

wordt
kleiner
blijft gelijk
wordt groter
aanzienlijke
toename

40%

Vraag A1 t/m A7
Rol in de productieketen

Vraag A1

ervaring

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

< 2 jaar

1

0

0

0

0

2-5

1

0

0

0

0

5-10

0

0

1

2

0

10-15

6

1

0

2

3

>15

8

11

9

2

8

Tabel 17 ervaring naar Rol in de productieketen

Rol in de productieketen

Vraag A2

functie

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

Dir/Mngt

6

10

8

2

0

PL/PM

0

0

0

1

2

Adv/spec

2

2

1

3

9

Mrk/Vrk

7

0

0

0

0

Onz/Hfd Lab

1

0

1

0

0
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Table 18 Functie respondent naar Rol in de productieketen

Rol in de productieketen

Vraag A3

concurrentiepositie

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

zeer belangrijk

11

5

1

2

2

belangrijk

5

5

7

2

3

minder belangrijk

0

2

2

1

4

onbelangrijk

0

0

0

1

2

Tabel 19 Concurrentiepositie naar Rol in de productieketen

Rol in de productieketen

Vraag A4

aantal medewerkers

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

<10

0

0

0

0

0

10-25

0

2

1

0

0

25-50

2

3

0

1

0

50-100

3

3

3

0

1

100-200

0

1

3

0

1

>200

11

3

3

5

9

Tabel 20 Aantal medewerkers naar Rol in de Productieketen

Rol in de productieketen

Vraag A5

% jaaromzet

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

<1%

2

1

5

0

1

1-2%

3

4

2

1

2

2-3%

1

1

1

0

0

>3%

9

1

0

0

0

niet bekend

1

5

2

5

8

Tabel 21 % van de jaaromzet naar Rol in de Productieketen

Rol in de productieketen

Vraag A6

toename % jaaromzet

TL

ON M

ON S

OG B

OG O

Count

Count

Count

Count

Count

wordt kleiner

0

0

1

1

0

blijft gelijk

4

4

3

2

5

wordt groter

8

6

3

2

3

3

0

0

0

1

1

2

3

1

2

aanzienlijke
toename
weet ik niet
Table 22 Toename percentage naar Rol in de Productieketen
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Samenhang
Innovatieprestatie versus concurrentiepositie
Correlations

concurentiepositie

Pearson Correlation

concurenti
epositie
1

TOT
GEMIDDELD
-,374(**)

Sig. (2-tailed)

,005

N
TOT GEMIDDELD

Pearson Correlation

56

56

-,374(**)

1

Sig. (2-tailed)

,005

N

56

56

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Correlatie tussen innovatieprestatie (tot gemiddeld) en Concurrentiepositie (vraag 4)
Correlatie is negatief omdat reciproque geantwoord moest worden. Dit als controle op de
correlatie tussen vraag 30 (concurrentievoordeel vernieuwingen) de innovatieprestatie.
Correlations
TOT
GEMIDDELD

T3
T3

Pearson Correlation

1

,458(**)

Sig. (2-tailed)

,000

N
TOT GEMIDDELD

Pearson Correlation

56

56

,458(**)

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

56

56

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

Innovatieprestatie versus verbetering duurzaamheid
Correlations

TOT GEMIDDELD

Pearson Correlation

TOT
GEMIDDELD
1

Sig. (2-tailed)
N
T2

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

T2
,409(**)
,002

56

56

,409(**)

1

,002
56

56

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Vraagnummer 29 (T2) betreft de verbeterring van de duurzaamheid en totaal gemiddeld is de
innovatieprestatie.
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Deelaspect Leren
score
4,0

3,0

2,7

2,7

2,7

2,7
2,3

2,3

gem score 2,6

2,0

1,0
O5

V6

V7

T4

T7

T9

Vraagnummer
Tabel 23 Histogram deelaspect Leren

Vraagnummer

Rol in de productieketen
TL
ON M
Mean
Mean

ON S
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

O5
V6
V7
T4
T7
T9

2,6
3,5
2,4
2,9
2,7
3,4

2,7
2,5
2,1
2,7
2,0
2,8

2,3
2,3
1,8
2,4
1,8
2,3

3,0
2,3
2,3
2,0
2,5
2,3

3,3
2,6
2,6
3,0
2,5
2,3

gem LEREN

3,2

2,3

2,1

2,4

2,7

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Tabel 24 Verbeterpunten Leren

Deelaspect externe contacten
score
4,0

3,0

3,0

3,0
2,6

2,6

2,7
2,3

2,3

2,2

1,9

2,0

1,0
O2

O6

O8

O11

O12

V4

V7

Vraagnummer
Tabel 25 Histogram Externe contacten
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T10

gem score 2,6
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Rol in de productieketen
TL
ON M
Mean
Mean

ON S
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

O2
O6
O8
O11
O12
V4
V7
V8
T10

3,4
2,6
3,3
3,2
3,2
3,4
2,4
2,5
3,0

3,2
2,5
2,5
1,0
1,9
2,2
2,1
1,3
2,4

2,1
2,6
2,5
1,4
1,8
2,0
1,8
1,0
1,6

2,5
2,0
2,8
2,7
2,5
2,3
2,3
1,3
2,0

3,3
2,9
3,6
2,7
3,5
3,2
2,6
2,6
2,4

gem EXTERNE
CONTACTEN

3,0

2,1

1,9

2,3

3,0

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Tabel 26 Verbeterpunten Externe contacten

Deelaspect Selecteren
score
4,0

3,1
3,0

2,8

2,7

2,6

2,5
gem score 2,6

2,0

1,0
O3

O4

O6

V2

V5

Vraagnummer
Table 27 Histogram deelaspect Selecteren

Rol in de productieketen

Vraagnummer

TL
Mean

ON M
Mean

ON S
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

O3
O4
O6
V2
V5

3,6
3,4
2,6
3,4
3,4

2,4
3,1
2,5
2,5
1,8

2,3
2,7
2,6
2,5
2,4

2,0
3,0
2,0
2,2
1,8

2,5
3,4
2,9
2,6
2,6

gem SELECTEREN

3,3

2,5

2,5

2,2

2,8

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Tabel 28 Verbeterpunten Selecteren
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Bijlage 11 Analyse deelaspecten

Variabelen
TL

ON M

Leren
Innovatieaanpak

•

Externe financiële middelen

•

Niet succesvolle
innovaties keten

•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Toepassing andere
projecten

•

Publicatie vakliteratuur

•

Praktijktesten
vernieuwing

•

Niet succesvolle
innovaties keten

•

•

•

OG B

•
•

OG O

Externe financiële middelen

Samenwerking Universiteiten

•

Formele vernieuwing strategie

Samenwerking
kennisinstellingen

•

Formele beslissing

•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Publicatie vakliteratuur

•

Samenwerking Universiteiten

•

Formele vernieuwing strategie

•

Samenwerking
kennisinstellingen

•

Formele beslissing

•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Publicatie vakliteratuur

•

Betrekken klant bij vernieuwing

•

Externe financiële middelen

•

Formele vernieuwing strategie

•

Externe bijeenkomsten

•

Externe financiële middelen

Praktijktesten
vernieuwing

•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Formele beslissing

Toepassing andere
projecten

•

Publicatie vakliteratuur

•

Betrekken klant bij vernieuwing

•

Samenwerking Universiteiten

•

Formele vernieuwing strategie

•

Niet succesvolle innovaties
keten

•

Actieve rol management

•

Formele beslissing

Praktijktesten

Niet succesvolle
innovaties keten
Praktijktesten

Niet succesvolle
innovaties keten

•

Evalueren vernieuwingen

•

Niet succesvolle
innovaties keten

•

•

•

vernieuwing

•

Selecteren

•

vernieuwing

OG S

Externe contacten

•

Praktijktesten
vernieuwing

•

Toepassing andere
projecten

•

Evalueren vernieuwingen

•

Publicatie vakliteratuur

•

Betrekken klant bij vernieuwing

Tabel 29 Overzicht belangrijkste verbeterpunten per rol per deelaspect
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Bijlage 13 Analyse variabelen

BIJLAGE 12 Analyse variabelen
.............................................................................................

Rol in de productieketen
TL
ON M
ON S
Mean
Mean
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

3,4
3,4
3,6
3,4
2,6
2,6
3,4
3,3
3,3
3,5
3,2
3,2

3,1
3,2
2,4
3,1
2,7
2,5
1,9
2,5
1,8
2,3
1,0
1,9

2,6
2,1
2,3
2,7
2,3
2,6
2,1
2,5
1,8
2,6
1,4
1,8

2,7
2,5
2,0
3,0
3,0
2,0
2,0
2,8
2,8
2,5
2,7
2,5

3,6
3,3
2,5
3,4
3,3
2,9
3,3
3,6
2,7
2,8
2,7
3,5

gem ONSTAAN

3,2

2,4

2,2

2,5

3,1

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Rol in de productieketen
TL
ON M
ON S
Mean
Mean
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

3,8
3,4
3,3
3,4
3,4
3,5
2,4
2,5

1,5
2,5
2,0
2,2
1,8
2,5
2,1
1,3

1,8
2,5
2,0
2,0
2,4
2,3
1,8
1,0

1,8
2,2
1,7
2,3
1,8
2,3
2,3
1,3

2,1
2,6
2,6
3,2
2,6
2,6
2,6
2,6

gem VERSPREIDEN

3,2

2,0

2,0

2,0

2,6

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Rol in de productieketen
TL
ON M
ON S
Mean
Mean
Mean

OG B
Mean

OG O
Mean

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

3,5
3,3
3,1
2,9
3,3
2,7
2,7
2,3
3,4
3,0

2,0
2,9
2,2
2,7
2,9
2,4
2,0
2,1
2,8
2,4

2,1
2,4
1,6
2,4
2,8
2,2
1,8
1,9
2,3
1,6

2,5
2,7
1,8
2,0
2,5
3,2
2,5
2,8
2,3
2,0

2,9
3,6
1,1
3,0
2,6
3,4
2,5
2,6
2,3
2,4

gem TOEPASSEN

3,0

2,4

2,1

2,4

2,6

TOT GEMIDDELD

3,2

2,3

2,1

2,4

2,8

Vraagnr.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12

Tabel 30 Verbeterpunten Ontstaan

Vraagnr
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

Tabel 31 Verbeterpunten Verspreiden

Vraagnr
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Tabel 32 Verbeterpunten Toepassen
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Bijlage 13 Analyse variabelen

Rol

Ontstaan
•

TL

•

ON M

OG S

Verspreiden

Innovatieaanpak andere
organisaties

•

Externe financiële middelen

•

OG B

OG O

12

Publicatie vakliteratuur

Toepassen
•

Toepassing andere projecten

•

Stimulans wet en regelgeving

•

Praktijktesten vernieuwing

•

Traditionele contracten

•

Specifieke taak

•

Marketing & technologie

•

Concurrentievoordeel vernieuwing

•

Duurzaamheidsgegevens Ontstaan

•

Formele beslissing

•

Praktijktesten vernieuwing

•

Samenwerking universiteiten

•

Publicatie vakliteratuur

•

Traditionele contracten

•

Samenwerking Kennisinstellingen

•

Klanten betrekken

•

Duurzaamheidsgegevens Ontstaan

•

Marketing & technologie

•

Concurrentievoordeel vernieuwing

•

Samenwerking universiteiten

•

•

Praktijktesten vernieuwing

•

Samenwerking Kennisinstellingen

Niet succesvolle vernieuwingen
keten

•

Traditionele contracten

•

Klanten betrekken

•
22

Niet succesvolle vernieuwingen
keten

Publicatie vakliteratuur

•

Formele vernieuwingsstrategie

•

Formele beslissing

•

Toepassing andere projecten

•

Specifieke taak

•

Publicatie vakliteratuur

•

Evaluatie vernieuwingen

•

Externe financiële middelen

•

Klanten betrekken

•

Formele vernieuwingsstrategie

•

Praktijktesten vernieuwing

•

Duurzaamheidsgegevens Ontstaan

•

Evaluatie vernieuwingen

•

Samenwerking universiteiten

•

Klanten betrekken

Tabel 33 Overzicht belangrijkste verbeterpunten per rol per variabel

22

minder van toepassing op opdrachtgevers zijn concurrentievoordeel en marketing & technologie
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BIJLAGE 13 Afkortingen
.............................................................................................

ANOVA
AWARE
BIK code
D&C
DBFM
E&C
EMVI
EU
EZ
FME
FOSAG
GDP
GWW
IOP-OT
KP-OT
NSI
OC&W
OECD
OG B
OG O
OGOS
ON M
ON S
PSIBouw
R&D
RSI
SI
SSI
SVMB
TL
TPA
TS
VOS
VROM
VVVF
WCDE
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van het Engelse 'Analysis of variance'
Adequate Warning and Air Requirement
Bedrijfsindeling Kamer van koophandel
Design and Construct
Design Build Finance and Maintain
Engineering en construct
Economisch meest voordelige inschrijving
Europese Unie
Economische zaken
Vereniging FME-CWM is de werkgeversorganisatie voor
de metaalelektrosector.
Ondernemersorganisatie van schilders-, onderhouds-,
metaalconserverings- en glasbranche
Gross Domestic Product (Bruto Binnenlands Product)
Grond- Weg- en Waterbouw
Innovatiegericht Onderzoeksprogramma (ministerie EZ),
Oppervlakte technonlogie
Kennisplatvorm Oppervlaktetechnologie
National Systems of innovation
Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Organisation for Economic Co-operation and
Development
Opdrachtgever Bedrijfsleven
Opdrachtgever Overheid
Opdrachtgeversoverleg Staalconservering
Opdrachtnemer Metaalconservering
Opdrachtnemer Staalconstructie
Proces en systeeminnovatie in de bouw
Research and Development
Regional Systems of innovation
Systems of innovation
Sectoral Systems of Innovation
Sectorvereniging Metaalbescherming
Toeleverancier
Total Performance Approach
Technological Systems of innovation
Vluchtige Organische Oplosmiddelen
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu
Vereniging voor Verf en Drukinkt Fabrikanten
World Commission on Environment and Sustainable
Development
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BIJLAGE 14 Enquête resultaten
.............................................................................................

Innovatie in de productieketen Staal en staalconserveren

96

