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Samenvatting 

Klimaatambities van het bedrijfsleven nemen toe ondanks een blijvende focus op 

economische doelen. Ondernemen in Nederland scoort een ruime voldoende, 

maar bedrijven zien wel ruimte voor verbetering van het belastingklimaat, de 

faciliterende wetgeving en de maatschappelijke samenhang. De steun voor 

sancties tegen Rusland is unaniem, ondanks (eventuele) gevolgen voor de 

winstgevendheid. 

De Nederlandse Innovatie Monitor geldt als één van de grootste jaarlijkse vragenlijstonderzoeken over innovatie 

onder Nederlandse bedrijven. Dit jaar is er speciale aandacht voor de transitie richting een duurzame economie en 

voor de aantrekkelijkheid van het Nederlandse ondernemingsklimaat. Ook de (eerste) gevolgen van de oorlog in 

Oekraïne zijn onderzocht. De voornaamste bevindingen volgen hieronder. 

Aandeel klimaatambitieuze bedrijven stijgt voor derde jaar op rij 

Het aandeel bedrijven dat ambieert om uiterlijk voor 2030 een verwaarloosbare ecologische voetafdruk te hebben 

is met vier procentpunt gestegen naar 59 procent, terwijl het percentage bedrijven dat mikt op 2050 gelijk blijft. 

Vorig jaar nam de groep van meest klimaatambitieuze bedrijven ook al in omvang toe, destijds met zeven 

procentpunt. Ten opzichte van minder klimaatambitieuze bedrijven, verwachten deze bedrijven een groter deel van 

hun voetafdruk te kunnen verkleinen met behulp van reeds bestaande technologieën, en zien zij minder 

belemmeringen op het gebied van concurrentierisico's, de beschikbaarheid van kennis, personele middelen en 

ondersteunend overheidsbeleid.  

Figuur S.1 Toename van het aandeel klimaatambitieuze bedrijven zet door 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2020-2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Bedrijven met een relatief grote ecologische voetafdruk hebben vaker meer tijd nodig 

Anderzijds heeft ongeveer 19 procent van de bedrijven tot na deze eeuw nodig voor de vrijwel volledige reductie 

van haar ecologische voetafdruk of kennen zij deze ambitie in haar geheel niet. In deze groep zitten veel bedrijven 

die een relatief grote voetafdruk hebben, waardoor juist zij cruciaal zijn voor het behalen van klimaatdoelstellingen. 
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Genoemde redenen voor het niet behalen van een verwaarloosbare voetafdruk tegen 2050 zijn dat dit (vooralsnog) 

niet haalbaar is voor het bedrijf, er op dit moment andere prioriteiten liggen en/of een gebrek aan visie, strategie of 

doelstellingen op verduurzamingsgebied. 

Bedrijfsleven draagt vooralsnog met name bij aan economische ontwikkelingsdoelen ... 

De duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) waar bedrijven het vaakst substantieel aan bijdragen zijn ‘Waardig werk 

& economische groei’ en ‘Industrie, innovatie & infrastructuur’. Beide behoren tot de economische 

ontwikkelingsdoelen, en worden ongeveer twee keer zo vaak gekozen als de andere doelen. Binnen het thema 

verduurzaming van het leefklimaat heeft het bedrijfsleven met name aandacht voor verduurzaming en de aanpak van 

klimaatverandering, terwijl aan biodiversiteit gerelateerde doelen juist het minst vaak substantieel bijgedragen wordt. 

Ook het thema gelijke kansen en eerlijk delen laat een wisselend beeld zien. Zo dragen veel bedrijven substantieel 

bij aan ‘Gezondheidszorg voor iedereen’ en ‘Kwaliteitsonderwijs’, maar wordt bijvoorbeeld ‘Gendergelijkheid’ door 

minder dan tien procent van de bedrijven als één van hun voorname doelen gekozen.  

Figuur S.2 Bedrijven richten zich nog met name op economische ontwikkelingsdoelen 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Respondenten konden minimaal 1 en maximaal 3 van de 17 ontwikkelingsdoelen aanvinken. 

... maar vindt dat verduurzaming van het leefklimaat meer prioriteit verdient 

Tegelijkertijd vindt ongeveer de helft van de responderende bedrijven dat de verduurzaming van het leefklimaat de 

komende jaren de hoogste prioriteit van de overheid en het bedrijfsleven verdient. Versterken van het 

verdienvermogen en gelijke kansen en eerlijk delen worden ieder door een kwart van de respondenten als 

topprioriteit aangeduid. Verschillen tussen waar bedrijven zelf aan bij kunnen dragen en waar naar hun mening de 
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aandacht van de overheid en het bedrijfsleven als geheel naar uit zou moeten gaan, of tussen waar bedrijven 

momenteel aan bijdragen en waar zij in de komende jaren meer aandacht aan willen besteden, kan dit verschil in 

prioritering en feitelijke bijdrage mogelijk verklaren. 

Wetgeving, belastingen en sociale samenhang verbeterpunten ondernemingsklimaat 

Bedrijven geven het Nederlandse ondernemingsklimaat gemiddeld een ruime voldoende (6,9 uit 10). Desondanks 

is er met name voor het belastingklimaat, faciliterende wetgeving en de maatschappelijke samenhang ruimte voor 

verbetering. Deze elementen krijgen een relatief laag cijfer en hangen sterk samen met het algemene oordeel over 

ondernemen in Nederland. Men is het meest tevreden over de kwaliteit van diensten en leven, en ook de beschikbare 

infrastructuur wordt positief beoordeeld. Van deze aspecten hangt de kwaliteit van diensten het sterkst samen met 

het algemene oordeel, wat dit aspect tot een belangrijke pijler van het Nederlandse ondernemingsklimaat maakt. 

Het oordeel is opvallend stabiel over de sectoren: in vrijwel alle sectoren vinden we dezelfde elementen aan de 

onder- en bovenkant van de tevredenheidsrangschikking terug. 

Figuur S.3 Faciliterende wetgeving, belastingklimaat en samenhang in maatschappij belangrijkste verbeterpunten  

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:     In de Monitor werd toelichting op de acht elementen gegeven:   

   a) samenhang in de maatschappij: o.a. kansengelijkheid en een goede burger-bedrijfsrelatie;  
   b) kwaliteit van diensten: o.a. de financiële en technologische dienstverlening;  
   c) nabijheid van belanghebbenden: o.a. de belangrijkste klanten, werknemers en technologische clusters; 
   d) kwaliteit van het leven: o.a. de kosten van levensonderhoud, criminaliteitscijfers en de hoeveelheid groen;  
   e) infrastructuur: o.a. de kwaliteit van de wegen en het elektriciteitsnetwerk en de digitale infrastructuur; 

        f) faciliterende wetgeving: gedragscodes en de ontvankelijkheid overheid op behoeften van het bedrijfsleven;  
   g) gunstig belastingklimaat: o.a. de hoogte en stabiliteit van belastingen en uitspraken over belastingen;  
   h) aanwezigheid van talent: o.a. geschikte/geschoolde arbeidskrachten en de hoogte van personeelskosten. 

Geen eenduidig beeld over verbetering dan wel verslechtering van ondernemingsklimaat  

Zo’n 32 procent van de respondenten is het eens met de stelling dat het Nederlandse ondernemingsklimaat de 

afgelopen jaren is verslechterd terwijl 27 procent het hier niet mee eens is. Of organisaties overwegen om activiteiten 

naar het buitenland te verplaatsen is minder verdeeldheid: 39 procent is het zeer oneens met de stelling en nog eens 

23 procent is het er (enigszins) mee oneens. Daar tegenover staat 23 procent van de respondenten die dit op zijn 

minst enigszins overweegt. Deze bedrijven zijn vaker van mening dat het ondernemingsklimaat is verslechterd. Ook 

internationale organisaties zijn negatiever en overwegen vaker activiteiten te verplaatsen. Onder deze groep is er 

echter nog altijd een krappe meerderheid die dit (helemaal) niet overweegt. 
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Steun voor sancties tegen Rusland is groot, zelfs bij gevolgen voor de winstgevendheid 

Ongeveer de helft van het bedrijfsleven geeft aan last te ondervinden van de oorlog in Oekraïne. Desondanks is er 

vrijwel unanieme steun voor de ingestelde sancties tegen Rusland. Er zijn nauwelijks Nederlandse bedrijven tegen 

de sancties en maar liefst twee derde van de bedrijven steunt sancties zelfs als deze ten koste gaan van de winst. Het 

valt daarbij op dat de steun groter is onder bedrijven die aangeven meer last te ondervinden. Over de tijd zien we 

een lichte toename in het aantal bedrijven dat aangeeft gevolgen te ondervinden van de oorlog, terwijl de steun voor 

de sancties gelijk blijft. Ook dit wijst erop dat steun niet per se gerelateerd is aan de gevolgen die bedrijven voelen. 

Mogelijk dat bedrijven die veel last ondervinden ook hopen dat de sancties het einde van de oorlog versnellen. 

Figuur S.4  Er zijn nauwelijks organisaties die de sancties niet steunen, ondanks eventuele gevolgen voor de winst 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Bijna helft van medewerkers beschikt nu al over de in 2030 benodigde vaardigheden  

Leidinggevenden zijn overwegend positief over de kennistransitie binnen hun organisatie. Bijna de helft van de 

medewerkers beschikt nu al over de vaardigheden die leidinggevenden nodig achten in 2030. Voor zo’n 42 procent 

schatten leidinggevenden in dat zij daar via training en opleiding in 2030 over kunnen beschikken. Aangenomen dat 

een deel van de resterende medewerkers nog uit de arbeidsmarkt treedt, blijft een kleine groep over die aan het 

begin van het volgende decennium niet over de juiste vaardigheden beschikt. Wel zijn er grote verschillen per sector: 

in de financiële dienstverlening (29,3 procent), agro, energie & water (25,8 procent), en de bouwnijverheid & 

vastgoed (24,5 procent) loopt ongeveer een kwart van de medewerkers het risico om in de toekomst niet over de 

benodigde vaardigheden te beschikken.  

Figuur S.5  De helft van de medewerkers beschikt nog niet over de in 2030 benodigde vaardigheden  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Bovenstaande figuur is gewogen naar het aantal medewerkers dat de organisatie telt.  
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1 Inleiding 

De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 is uitgevoerd onder ruim zevenhonderd 

leidinggevenden. Deze respondenten geven inzicht in het innovatievermogen van 

hun organisatie en beantwoorden vragen over thema’s zoals het Nederlandse 

ondernemingsklimaat, de klimaattransitie en de impact van de oorlog in Oekraïne. 

Hoe innovatief zijn Nederlandse organisaties? Hoe geven zij vorm aan hun duurzaamheidsambities? En wat vindt het 

bedrijfsleven nu eigenlijk van ondernemen in Nederland? Zoals sinds 2005 gebruikelijk, is in het voorjaar de 

Nederlandse Innovatie Monitor (hierna ‘de Monitor’) uitgezet om een overzicht te geven van de stand van zaken op 

het gebied van innovatie in ondernemend Nederland. Middels een online vragenlijst zijn leidinggevenden en 

bestuurders ondervraagd over onderwerpen zoals innovatie, digitalisering, duurzaamheid en hun toekomstplannen. 

Dit initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Amsterdam Business School (ABS) 

wordt mede uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek (SEO). 

Inhoud en aanpak  

De Monitor bouwt dit jaar voort op voorgaande editie(s) door de daarin belichte voortgang in de 

duurzaamheidstransitie verder uit te diepen. Daarnaast besteden we aandacht aan het Nederlandse 

ondernemingsklimaat, een thema dat (wederom) sterk in de belangstelling staat. Uiteraard is er ook ruimte voor de 

gebruikelijke innovatievormen die zowel de technologische ‘harde’ kant, als de sociale ‘zachte’ kant van innovatie 

beslaan. Vlak voor de start van het veldwerk begon de Russische inval in Oekraïne; ook hierover zijn enkele vragen 

opgenomen.  

 

Voor het tweede jaar op rij zijn de in de Monitor verzamelde gegevens gekoppeld aan de bij het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) beschikbare bedrijvendata (Microdata). Op enkele plekken in het rapport worden uitkomsten 

verder ingekleurd met achtergrondkenmerken die vanuit de Microdata beschikbaar zijn. Tevens zijn de Microdata 

ingezet om alle kernbevindingen uit de samenvatting te toetsen op representativiteit voor de gehele Nederlandse 

bedrijvenpopulatie. Deze uitbreiding is op initiatief van SEO ontwikkeld en deels gefinancierd door het ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Steekproef en representativiteit  

De steekproeftrekking richt zich op de populatie van bedrijven in Nederland met meer dan één werknemer, dus 

exclusief zzp’ers. Leidinggevenden bij deze organisaties zijn per e-mail, sociale media, online 

(nieuws)brieven/berichten en via een extern panelbureau uitgenodigd om deel te nemen aan de Monitor. In totaal 

zijn er op deze wijze 712 complete en bruikbare vragenlijsten verzameld. In Bijlage A zijn diverse karakteristieken van 

deze steekproef weergegeven.  

 

Er is sprake van een oververtegenwoordiging van grotere en oudere bedrijven, bedrijven uit bepaalde sectoren 

(informatie & communicatie en de zakelijke/financiële dienstverlening) en bedrijven die actiever zijn op het gebied 

van innovatie. Uit de representativiteitstoets blijkt dat dit in kwalitatieve zin geen grote invloed heeft op de 

kernbevindingen, maar wel kan leiden tot kleine kwantitatieve verschillen. De lezer dient hiermee rekening te houden 

bij de interpretatie van de bevindingen. 
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Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 geeft op basis van (uitsplitsingen van) verschillende innovatievormen een eerste beeld van het 

Nederlandse innovatielandschap anno 2022. In Hoofdstuk 3 komt de duurzaamheidstransitie aan bod; dit omvat 

zowel de klimaatambities van het Nederlandse bedrijfsleven, als onderwerpen zoals bredere welvaart en duurzame 

ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Hoofdstuk 4 richt zich op het ondernemingsklimaat en de daaraan gerelateerde 

percepties van het bedrijfsleven over het Nederlandse overheidsbeleid. In Hoofdstuk 5 staat de koppeling met de 

CBS-Microdata centraal. Hoofdstuk 6 sluit af met de belangrijkste conclusies van de Monitor van dit jaar. 
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2 Stand van het innovatielandschap 

Nederlandse bedrijven blijven in hoge mate op zoek naar nieuwe markten en 

consumenten. De kennistransitie is in volle gang: veel werknemers beschikken nu 

al over de vaardigheden om in 2030 mee te kunnen blijven draaien of kunnen deze 

middels opleiding en training op tijd bemachtigen. Nu de coronapandemie over 

haar hoogtepunt lijkt, neemt de snelheid van de digitale transformatie iets af. 

Dit hoofdstuk bevat de uitkomsten van een eerste verkennende analyse op de uit de Monitor verkregen gegevens. 

Achtereenvolgens worden de uitkomsten van de verschillende innovatievormen, de vragen over de digitale 

transformatie en de vragen omtrent sleuteltechnologieën, bedrijfsprestaties, omzet en investeringen beschreven. 

Aanpak van de analyses 

Iedere paragraaf bevat een beschrijving van het construct (bijv. een innovatievorm) waar de paragraaf betrekking op 

heeft. De schaalvragen die in de Monitor zijn gebruikt om de verschillende constructen te meten zijn zoveel mogelijk 

gebaseerd op gevalideerde vragen uit de wetenschappelijke managementliteratuur. Als de schalen zijn bewerkt, is 

deze bewerking beschreven. De betrouwbaarheid en validiteit van de gebruikte schaalvragen zijn geanalyseerd met 

behulp van een exploratieve factoranalyse. Deze factoranalyse wordt besproken in 0. De belangrijkste uitkomst is dat 

de constructen, na enkele aanpassingen, voldoende betrouwbaar en valide zijn voor verdere analyse. 

 

Elk jaar start de Monitor met een viertal vragen naar kenmerken van de organisatie. Het gaat hier om (i) de sector 

waarin de organisatie actief is, (ii) de geografische markt waarop de organisatie hoofdzakelijk acteert, (iii) het aantal 

medewerkers van de organisatie en (iv) het jaar waarin de organisatie is opgericht. Voor alle in de Monitor gemeten 

constructen zijn de uitsplitsingen op basis van deze bedrijfskenmerken systematisch bestudeerd met een lineaire 

regressieanalyse (OLS). De in dit hoofdstuk gepresenteerde gemiddelden voor elke uitsplitsing zijn gecorrigeerd 

voor de andere organisatiekenmerken.1 Alle gemiddelden die statistisch significant afwijken van het steekproef-

gemiddelde bespreken we in de tekst. De toegepaste regressietechniek is verder toegelicht in Bijlage A.  

2.1 Exploratieve en exploitatieve innovatie 

De eerste twee constructen zijn exploratieve en exploitatieve innovatie. Deze twee vormen van innovatie zijn vanaf 

het eerste jaar van de Monitor opgenomen in de vragenlijst. Box 2.1 bevat een omschrijving van datgene dat de 

constructen beogen te meten en op welke literatuur de constructen zijn gebaseerd. De acht items waarop de 

constructen zijn gebaseerd zijn ongewijzigd ten opzichte van eerdere edities van de Monitor. Zodoende is het zinvol 

om de resultaten ook met voorgaande edities van de Monitor te vergelijken (zie ook Figuur 2.2). 

  

 
1  Bijv. de gemiddelden van de uitsplitsing van organisatieleeftijd zijn gecorrigeerd voor organisatieomvang, sector en 

geografische markt. Een hoog gemiddelde voor een innovatieconstruct onder jonge bedrijven kan dus niet worden 
veroorzaakt doordat, bijvoorbeeld, deze bedrijven vaker actief zijn in innovatievere sectoren; dit effect wordt immers al 
opgepakt door de variabelen voor de sector waarin bedrijven actief zijn. 
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Box 2.1 Meetschalen exploratieve en exploitatieve innovatie 

Exploratieve innovaties zijn erop gericht om nieuwe markten en consumenten te bedienen, terwijl exploitatieve innovaties 

incrementele verbeteringen zijn waarmee bestaande markten en consumenten beter bediend worden (Jansen et al., 2006). 

Een belangrijk kenmerk van exploratieve innovatie is dat er expliciet afgeweken wordt van de bestaande kennis in de 

organisatie, terwijl exploitatieve innovatie daar juist op voortbouwt (Benner & Tushman, 2003). Jansen et al. (2006) hebben 

een schaal ontworpen voor het meten van beide typen innovaties. Jansen et al. (2009, p. 809) formuleren voor deze schaal 

vier items voor exploratieve innovatie en vier items voor exploitatieve innovatie. De in totaal acht items zijn integraal 

opgenomen in de Monitor.  

Verdeling en uitsplitsing van de constructen 

Figuur 2.1 toont de verdeling van de gemiddelde scores op de constructen exploitatieve en exploratieve innovatie. 

De horizontale as vertegenwoordigt daarbij de score op een 7-puntsschaal waarbij het cijfer één staat voor de laagst 

haalbare score en het cijfer zeven voor de hoogst haalbare score. De verticale as vertegenwoordigt het aantal 

organisaties dat deze score heeft behaald op basis van hun antwoorden in de Monitor. De verticale stippellijnen 

geven de gemiddelde scores van de twee innovatieconstructen weer. De figuurnoot beschrijft enkele descriptieve 

waarden (gemiddelden, standaardafwijking en het aantal observaties). 

Figuur 2.1 Verdeling van de scores op exploitatieve en exploratieve innovatie 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  1) De constructen exploitatieve en exploratieve innovatie zijn gebaseerd op 712 waarnemingen.  

2) De gemiddelde waarde van het construct exploitatieve innovatie is 5,3 en de standaardafwijking is 1,1 
3) De gemiddelde waarde van het construct exploratieve innovatie is 4,5 en de standaardafwijking is 1,3 

Uitsplitsing exploitatieve innovatie 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsingen van het construct exploitatieve innovatie (zie Tabel 2.1) zijn: 

● Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende sectoren aangetroffen (alpha > 0.05); 

● Bedrijven die hoofdzakelijk lokaal acteren scoren relatief gezien laag op het exploitatieve innovatieconstruct. 

De gemiddelde waarde voor deze uitsplitsing is 4,6. Daartegenover staat dat de waarden van organisaties die 

hoofdzakelijk op een internationale schaal acteren significant hoger liggen; zo ligt de waarde voor bedrijven 

die op de Europese markt acteren op een 5,6 en voor de wereldmarkt ligt dit op een 5,5; 

● Net als in voorgaande jaren lijkt er ook een positief verband te zijn tussen het aantal medewerkers en de 

hoogte van het innovatieconstruct. Waar bedrijven met 2 tot en met 10 medewerkers significant laag scoren, 

scoren de twee grootste categorieën bedrijven gemiddeld genomen hoog. 
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Tabel 2.1 Uitsplitsing exploitatieve innovatie naar sector, organisatieleeftijd, -omvang en geografische markt 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 5,1 *** Lokaal 4,6 *** 

1981 – 2000 5,2  Regionaal 5,0 ** 

2001 – 2010 5,4 . Nationaal 5,2 * 

2011 – 2015 5,4  Europees 5,6 *** 

Na 2015 5,7 *** Wereldwijd 5,5 *** 

Sector      

Agro, energie & water 5,2  Industrie 5,4  

Bouwnijverheid & vastgoed 5,4  Informatie & communicatie 5,4  

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige 
dienstver. 5,0 

. 
Overheid en gerelateerd, incl. zorg & 
onderwijs 5,1 

 

Financiële dienstverlening 5,0  Vervoer & logistiek 5,2  

Handel 5,2  Zakelijke dienstverlening 5,4 . 

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 4,6 *** 100 t/m 249 medewerkers 5,5 ** 

11 t/m 49 medewerkers 5,3  250 of meer medewerkers 5,5 ** 

50 t/m 99 medewerkers 5,3     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1   

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.17  

Tabel 2.2 Uitsplitsing exploratieve innovatie naar sector, organisatieleeftijd, -omvang en geografische markt 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 4,3 *** Lokaal 3,9 *** 

1981 – 2000 4,4  Regionaal 4,2 * 

2001 – 2010 4,8 * Nationaal 4,4 . 

2011 – 2015 4,7  Europees 4,7 . 

Na 2015 5,2 *** Wereldwijd 4,9 *** 

Sector      

Agro, energie & water 4,7  Industrie 4,7  

Bouwnijverheid & vastgoed 4,7  Informatie & communicatie 4,6  

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige dienst. 4,5  Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 4,3  

Financiële dienstverlening 4,5  Vervoer & logistiek 4,3  

Handel 4,3 . Zakelijke dienstverlening 4,5  

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 4,0 *** 100 t/m 249 medewerkers 4,7  

11 t/m 49 medewerkers 4,6  250 of meer medewerkers 4,7 * 

50 t/m 99 medewerkers 4,5     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.18  
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Uitsplitsing exploratieve innovatie 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsingen van het construct exploitatieve innovatie (zie Tabel 2.2) zijn: 

● Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende sectoren aangetroffen (alpha > 0.05); 

● Lokale en regionale organisaties scoren onder het gemiddelde op het exploratieve innovatieconstruct. Deze 

bevinding is niet nieuw – ook in vorige edities van de Monitor kwam dit beeld naar voren. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat de druk en mogelijkheden om te innoveren sterker worden naarmate de te bedienen 

markten internationaler en daardoor, waarschijnlijk, competitiever worden; 

● Ook organisaties met een beperkt aantal medewerkers scoren significant laag op het exploratieve construct. 

De resultaten laten zien dat deze bedrijven nog minder bezig zijn met het opbouwen van een gebalanceerde 

innovatieportfolio. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat deze bedrijven zich meer richten op de alledaagse 

bedrijfsvoering en zich zodoende meer richten op kortetermijndoelstellingen. 

Exploitatieve en exploratieve innovatie over tijd 

Ook dit jaar is de waarde van het exploratieve innovatieconstruct (zie de rode lijn in Figuur 2.2) ongekend hoog. Een 

mogelijke verklaring hiervoor is dat de marktomstandigheden (herstel van de coronacrisis, klimaattransitie en de 

oorlog tussen Rusland en Oekraïne) bedrijven dwingen om op zoek te gaan naar nieuwe producten, markten en 

afzetkanalen. Tegelijkertijd toont de figuur dat het exploitatieve innovatieconstruct (zie de gele lijn in Figuur 2.2) 

wederom is gestegen. De mate waarin bedrijven bezig zijn met incrementele innovaties heeft dus niet te lijden onder 

deze marktomstandigheden. 

Figuur 2.2 Bedrijven zijn in 2022 actief met exploitatieve en exploratieve innovatie 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2006-2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

2.2 Digitale transformatie 

Box 2.2 geeft een omschrijving van de meetschaal digitale transformatie. De meetschaal is gebaseerd op meerdere 

wetenschappelijke bronnen. Ontwikkelingen over de tijd kunnen worden weergegeven voor de drie elementen: 

i) adoptie van nieuwe technologieën, ii) nieuwe vormen van waardecreatie en iii) organisatorische veranderingen. 

Box 2.2 Meetschaal voor digitale transformatie 

Digitale transformatie verwijst naar de strategische adoptie van digitale technologieën met als doel om de bedrijfsvoering 

substantieel te veranderen en de bedrijfsprestaties te verbeteren (Vial, 2019). De term ‘transformatie’ benadrukt dat de inzet 

van digitale technologieën leidt tot significante bedrijfsbrede veranderingen, die verder gaan dan het simpelweg digitaliseren 

van (bestaande) processen (Sighn & Hess, 2017). Er wordt in deze context vaak gesproken over een holistische digitale 

(transformatie)strategie die de volledige prioritering, coördinatie en implementatie van digitale technologieën op strategisch 

niveau omvat (Bharadwaj et al., 2013; Matt et al., 2015).  
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In de Monitor van 2020 is een aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een meetschaal voor het meten van de digitale 

transformatie (ofwel de digitale volwassenheid) op bedrijfsniveau (De Jong et al. 2020). Deze schaal is gebaseerd op de vier 

elementen van de digitale transformatie zoals beschreven in Matt et al., (2015): adoptie van nieuwe digitale technologieën, 

nieuwe vormen van waardecreatie, organisatorische veranderingen en financiële/strategische aspecten. In de vragenlijst voor 

de huidige Monitor zijn de items behorende bij de eerste drie elementen opgenomen.2 Zie ook het rapport van de Monitor 

2021.  

Verdeling van het construct  

Figuur 2.3 toont de verdeling van de gemiddelde score op het construct digitale transformatie. De horizontale as 

vertegenwoordigt daarbij de score op een 7-puntsschaal waarbij het cijfer één staat voor de laagst haalbare score en 

het cijfer zeven voor de hoogst haalbare score. De verticale as vertegenwoordigt het aantal organisaties dat deze 

score heeft behaald op basis van hun antwoorden in de Monitor. De verticale stippellijnen geven de gemiddelde 

scores van de innovatieconstructen weer. De figuurnoot beschrijft enkele descriptieve waarden (gemiddelden, 

standaardafwijking en het aantal observaties). 

Figuur 2.3  Het construct ‘digitale transformatie’ bestaat uit drie verschillende elementen 

  
Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  De elementen zijn opgesteld door het gemiddelde van de drie onderliggende items te nemen.  

   1) De elementen zijn ieder gebaseerd op 712 waarnemingen.   
2) De standaarddeviatie van het element ‘adoptie van nieuwe technologieën’ is 1,2 en het gemiddelde is 4,9  
3) De standaarddeviatie van het element ‘nieuwe vormen van waardecreatie’ is 1,3 en het gemiddelde is 4,6  
4) De standaarddeviatie van het element ‘organisatorische veranderingen’ is 1,2 en het gemiddelde is 4,5  
5) De gemiddelde waarde van het construct is 4,6 en de standaardafwijking is 1,1 (gecorrigeerd na factoranalyse) 

Figuur 2.3 laat zien dat de focus van de digitale transformatie bij de adoptie van nieuwe technologieën ligt; de 

gemiddelde waarde van dit element ligt aanmerkelijk hoger dan de gemiddelde waarde van de overige elementen 

(+ 0,3 punt t.o.v. nieuwe vormen van waardecreatie, en +0,4 punt t.o.v. organisatorische veranderingen). Dit is in lijn 

met het idee dat het gebruik van nieuwe digitale technologieën gezien kan worden als eerste stap naar een volledige 

digitale transformatie (Verhoef et al., 2019). Hetzelfde patroon werd ook gevonden in de afgelopen twee edities van 

de Monitor alhoewel de verschillen tussen de elementen toen groter waren 

  

 
2  Eén item behorende bij het element organisatorische veranderingen dat in 2020 een lage samenhang vertoonde met de 

overige items van dit element is dit jaar niet meer opgenomen. 
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Uitsplitsing digitale transformatie 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsing van het construct digitale transformatie (zie Tabel 2.3) zijn: 

● Digitale transformatie hangt sterk samen met de geografische markt waarin het bedrijf hoofdzakelijk actief is. 

Waar de waarden van organisaties die lokaal en regionaal actief respectievelijk met -0,6 en -0,2 punt onder het 

steekproefgemiddelde liggen scoren internationale organisaties ruim +0,3 (Europees) en +0,1 (wereldwijd) 

aanmerkelijk hoger; 

● Net als in de eerdere edities van de Monitor scoort de industriële sector ook dit jaar het laagst op dit construct 

en scoort de informatie en communicatiesector met een 5,1 ruim bovengemiddeld. Ten slotte blijkt dat met 

name jonge bedrijven (opgericht na 2015) en bedrijven met 250 of meer werknemers hoog scoren op dit 

innovatieconstruct. Ook dit beeld komt overeen met de bevindingen uit 2021.  

Tabel 2.3 Uitsplitsing gemiddelde waarden digitale transformatie 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 4,5  Lokaal 4,0 *** 

1981 – 2000 4,5  Regionaal 4,4 * 

2001 – 2010 4,6  Nationaal 4,6  

2011 – 2015 4,6  Europees 4,9 ** 

Na 2015 5,2 *** Wereldwijd 4,7  

Sector      

Agro, energie & water 4,7  Industrie 4,3 *** 

Bouwnijverheid & vastgoed 4,6  Informatie & communicatie 5,1 *** 

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige dienstver. 4,5  Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 4,6  

Financiële dienstverlening 4,6  Vervoer & logistiek 4,5  

Handel 4,5  Zakelijke dienstverlening 4,7  

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 3,8 *** 100 t/m 249 medewerkers 4,8 . 

11 t/m 49 medewerkers 4,6  250 of meer medewerkers 5,0 *** 

50 t/m 99 medewerkers 4,7     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.21 

Digitale transformatie over de tijd 

De gemiddelde waarden voor de drie elementen van digitale transformatie liggen weer op het niveau van 2020 (zie 

Figuur 2.4). De snelheid van de digitale transformatie neemt daarmee iets af, nu de ergste gevolgen van de 

coronapandemie achter de rug lijken. Mogelijk dat de transformatie naar digitaal na de coronajaren door 

leidinggevenden ook niet meer altijd als nieuw en/of innovatief wordt ervaren. 
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Figuur 2.4  De gemiddeldes van de drie elementen van digitale transformatie liggen weer op het niveau van 2020 

  
Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2020-2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  De elementen zijn opgesteld door het gemiddelde van de drie onderliggende items te nemen. 

Ruim helft organisaties ontwikkelt een digitale cultuur of wordt volledig aangestuurd door data 

Vier op de tien leidinggevenden geven aan dat hun bedrijf bezig is met het ontwikkelen van een digitale cultuur en 

werkt aan de vervolmaking van de digitale klantervaring en de digitalisering van de primaire processen (Figuur 2.5). 

Aanvullend geeft zo’n 13 procent aan dat hun organisatie op dit moment al volledig wordt aangestuurd door data 

en dat fysiek en digitaal al volledig met elkaar verweven zijn. Daartegenover staat dat ruim 11 procent van de 

bedrijven aangeeft dat zij geen voornemens hebben om digitale technologieën te implementeren.  

Figuur 2.5  40 procent van de organisaties ontwikkelt een digitale cultuur en nog eens 13 procent wordt volledig 
aangestuurd door data waarbij fysiek en digitaal verweven zijn 

 

  
 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2020-2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

2.3 Sleuteltechnologieën 

De term ‘sleuteltechnologieën’ verwijst naar een groep technologieën waarvan verwacht wordt dat zij in de (nabije) 

toekomst zowel wetenschappelijk als economisch een belangrijke rol gaan spelen (zie Box 2.3). 
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Box 2.3 Sleuteltechnologieën 

Sleuteltechnologieën zijn technologieën van de ‘toekomst’ die een enorme impact zullen hebben op de manier waarop we 

leven, leren, werken en produceren (Elsevier, 2018). Deze technologieën zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en markten, 

vergroten de concurrentiekracht en versterken banengroei (Schwab, 2016). Sleuteltechnologieën hebben daarnaast de 

potentie om een significante bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen (TNO, 2018).  

 

Er worden in Nederland acht (clusters van) sleuteltechnologieën onderscheiden: 

1. Geavanceerde materialen – d.w.z. nieuwe type materialen, met revolutionaire eigenschappen (bijv. slimme materialen, 

coatings); 

2. Fotonica en lichttechnologieën – d.w.z. het opwekken, transporteren en detecteren van lichtsignalen (bijv. lasers, 

optische sensoren/chips, zonnecellen); 

3. Quantumtechnologieën – d.w.z. het uitvoeren van kwantumberekeningen en -communicatie (bijv. kwantumcomputers); 

4. Digitale technologieën – d.w.z. het analyseren, opslaan en beveiligen van data (bijv. AI, big data, encryptie) 

5. Chemische technologieën – d.w.z. het maken of breken van chemische verbindingen (bijv. 

recycling/grondstofscheiding, groene waterstof); 

6. Nanotechnologieën – d.w.z. het werken op nanoschaal (bijv. chips, mini-robotjes, ‘medicijnkoeriers’); 

7. Life science-technologieën - bestuderen van organismen en delen daarvan, zoals weefsel, cellen, DNA (bijv. 

biomaterialen en -brandstoffen, genomics); 

8. Engineering- en fabricagetechnologieën – d.w.z. het robotiseren van productie- en ontwerpprocessen (bijv. robotica, 

sensoren, 3D-printing). 

Figuur 2.6  Data technologieën, robotisering en geavanceerde materialen meest toegepaste sleuteltechnologieën 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Volgorde van sleuteltechnologieën gesorteerd op aandeel ‘Continue vernieuwing’ en ‘Geïntroduceerd’. 
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In de Monitor is uitgevraagd tot in welke mate organisaties bezig zijn met deze technologieën. Hierin wordt een 

onderscheid gemaakt tussen brainstormen over toepassingen, een experimentele fase, reeds geïmplementeerd en 

een fase waarin deze technologieën continu vernieuwd worden. De sleuteltechnologieën die veruit het meest 

worden toegepast behoren tot het cluster van de digitale technologieën (zie Figuur 2.6). Bijna 75 procent van de 

respondenten geeft aan dat er binnen hun organisatie al gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën zoals AI, 

big data en encryptie. Voor ongeveer een derde geldt zelfs dat deze technologieën al de fase van de continue 

vernieuwing hebben bereikt. Op gepaste afstand volgen de sleuteltechnologieën robotisering en geavanceerde 

materialen. Voor de overige sleuteltechnologieën geldt dat de overgrote meerderheid van de respondenten 

aangeeft geen concrete plannen voor of toepassing van deze technologieën in de eigen organisatie te zien. 

2.4 Managementinnovatie 

Box 2.4 bevat een bondige omschrijving van het construct managementinnovatie en op welke literatuur dit construct 

is gebaseerd. De schaal is één-op-één overgenomen uit de bestaande wetenschappelijke literatuur. 

Box 2.4 Meetschaal voor managementinnovatie 

Managementinnovatie betreft de uitvinding en implementatie van managementvormen die nieuw zijn voor de organisatie en 

helpen bij het bereiken van de organisatiedoelstellingen (Birkinshaw et al., 2008). Omdat managementinnovaties moeilijk te 

kopiëren zijn voor andere bedrijven, kunnen zij duurzame concurrentievoordelen opleveren voor organisaties (Birkinshaw & 

Mol, 2006; Hamel, 2006). Vaccaro et al. (2012, p. 47) hebben op basis van de wetenschappelijke literatuur over 

managementinnovatie een schaal gemaakt waarmee managementinnovatie op organisatieniveau gemeten kan worden. Deze 

schaal met zes items is integraal opgenomen in de Monitor.  

Verdeling van het construct 

Figuur 2.7 toont de verdeling van de gemiddelde score op het construct managementinnovatie. De horizontale as 

vertegenwoordigt daarbij de score op een 7-puntsschaal waarbij het cijfer één staat voor de laagst haalbare score en 

het cijfer zeven voor de hoogst haalbare score. De verticale as vertegenwoordigt het aantal organisaties dat deze 

score heeft behaald op basis van hun antwoorden in de Monitor. De verticale stippellijn geeft de gemiddelde score 

van het innovatieconstruct weer. De figuurnoot beschrijft enkele descriptieve waarden (gemiddelde, 

standaardafwijking en het aantal observaties). Wanneer we de verdeling vergelijken met eerdere edities van de 

Monitor valt op dat de gemiddelde waarde van het innovatieconstruct voor het eerst sinds 2019 met +0,1 punt op 

een 7-puntsschaal is gestegen. Wel blijft de constructwaarde – net als in vorige edities van de Monitor – structureel 

lager dan de exploitatieve en exploratieve innovatieconstructen. 

Figuur 2.7 Verdeling van de behaalde scores op het construct managementinnovatie 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  1) Het construct managementinnovatie is gebaseerd op 712 waarnemingen  

2) De gemiddelde waarde van het construct is 4,0 en de standaardafwijking is 1,3 
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Uitsplitsing managementinnovatie 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsing van het construct managementinnovatie naar de vier 

organisatiekarakteristieken (Tabel 2.4) zijn: 

● Er zijn geen significante verschillen tussen de verschillende sectoren aangetroffen (alpha > 0.05). Daarnaast is 

geen samenhang gevonden tussen de mate van managementinnovatie en de geografische markt waarin de 

organisatie hoofdzakelijk actief is (alpha > 0.05); 

● Tabel 2.4 laat zien dat bedrijven die zijn opgericht voor 1981 lager scoren op het construct 

managementinnovatie dan bedrijven die na 2015 zijn opgericht. Het is aannemelijk dat juist deze laatste groep 

bedrijven nog meer op zoek is naar de meest geschikte managementvorm voor hun doelstellingen. Deze 

bevinding wordt gesterkt doordat de bedrijven die al langer geleden zijn opgericht significant minder 

investeren in deze vorm van innovatie – gecorrigeerd voor de overige bedrijfscategorie scoren zij 0,4 punt 

hoger op een 7-puntsschaal; 

● Net als in eerdere edities van de Monitor herkennen we het beeld dat het met name de grotere bedrijven zijn 

die veel innoveren op het gebied van verschillende manieren van leidinggeven. Intuïtief is dit logisch: waar 

meer personeel in dienst is zal ook meer leiding gegeven moeten worden. Deze verklaring wordt gesterkt 

doordat bedrijven met minder personeel – de categorie bedrijven met minder dan vijftig werknemers – 

significant onder het steekproefgemiddelde van een 4,0 scoren. 

Tabel 2.4 Uitsplitsing constructwaarden managementinnovatie 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 3,9 * Lokaal 3,8  

1981 – 2000 4,0  Regionaal 3,9  

2001 – 2010 4,1  Nationaal 3,9 . 

2011 – 2015 4,1  Europees 4,2 . 

Na 2015 4,4 * Wereldwijd 4,2 . 

Sector      

Agro, energie & water 4,1  Industrie 4,0  

Bouwnijverheid & vastgoed 4,0  Informatie & communicatie 4,1  

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overig 4,1  Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 3,9  

Financiële dienstverlening 4,2  Vervoer & logistiek 3,9  

Handel 3,9  Zakelijke dienstverlening 4,0  

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 3,4 *** 100 t/m 249 medewerkers 4,3 ** 

11 t/m 49 medewerkers 3,9 * 250 of meer medewerkers 4,4 *** 

50 t/m 99 medewerkers 4,0     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.19 

2.5 Vaardigheden personeel 

Toekomstbestendigheid vaardigheden medewerkers  

Volgens het World Economic Forum (2020) gaat onze arbeidsmarkt de komende jaren drastisch op de schop. Dit 

komt onder andere omdat de toekomst om andere vaardigheden vraagt. Het gaat daarbij voornamelijk om het 
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oplossen van complexe problemen, kritisch nadenken en creativiteit. Daarnaast is ook emotionele intelligentie van 

belang. Vanwege deze ontwikkeling blijft het belangrijk om continu te investeren in de vaardigheden van 

medewerkers.  

 

Maar in hoeverre verwachten leidinggevenden eigenlijk dat medewerkers deze kennistransitie kunnen bijhouden? 

Om deze vraag te beantwoorden is aan hen gevraagd om hun medewerkers in drie groepen in te delen:  

a. Medewerkers die nu al beschikken over de vaardigheden die in 2030 nodig zijn;  

b. Medewerkers die hier nog niet over beschikken maar via training en opleiding wel daarover kunnen beschikken; 

c. Medewerkers die hier nog niet over beschikken en weinig kans maken om daar in 2030 wel over te beschikken. 

 

Leidinggevenden zijn overwegend positief over de kennistransitie binnen hun organisatie. Bijna de helft van de 

medewerkers beschikt nu al over de vaardigheden die leidinggevenden nodig achten in 2030 (zie Figuur 2.8). Voor 

bijna 42 procent schatten leidinggevenden dat zij daar via training en opleiding in 2030 over kunnen beschikken. Het 

restant (zo’n 10 procent) maakt volgens de werkgevers weinig kans om daar in 2030 mogelijk over te beschikken. 

Figuur 2.8  De helft van de medewerkers beschikt nog niet over de in 2030 benodigde vaardigheden  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Bovenstaande figuren zijn gewogen naar het aantal medewerkers dat de organisatie telt. 

Uitsplitsingen per sector tonen dat er grote verschillen zijn (zie Figuur B.7 in Bijlage B). De gunstigste situatie is te 

vinden in de sector vervoer & logistiek: twee op de drie werknemers beschikt al over de in 2030 benodigde 

vaardigheden en slechts 4,4 procent maakt daar weinig kans op. Bij de zakelijke dienstverlening is het aandeel dat 

weinig kans maakt met bijna 10 procent ook laag ten opzichte van de andere sectoren, maar van de werknemers die 

wel kans maken om over die vaardigheden te beschikken heeft meer dan de helft nog training en opleiding nodig. 

In de informatie- & communicatiesector heeft zelfs twee derde van de medewerkers die wel over de in 2030 

benodigde vaardigheden kan (gaan) beschikken nog opleiding en training nodig. De sectoren met de hoogste 

aandelen werknemers die weinig kans maken zijn de financiële dienstverlening (29,3 procent), agro, energie & water 

(25,8 procent) en de bouwnijverheid & vastgoed (24,5 procent). Volgens gegevens van het CBS zijn de meeste banen 

in Nederland bij de overheid, zorg & onderwijs (29,7 procent), zakelijke dienstverlening (20,1 procent) en handel 

(16,4 procent).3 

 
3  CBS StatLine, zie https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=6D72A, en voor de indeling per sector Tabel A.1 in Bijlage A. 

https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=6D72A
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2.6 Leiderschap en beloningen 

Box 2.5 is een bondige omschrijving van het construct paradoxaal leiderschap en op welke literatuur dit construct is 

gebaseerd. Het gaat hier om een construct dat nog niet eerder in de Monitor is uitgevraagd. De schaal is een 

ingekorte versie van de originele schaal ontwikkeld in de wetenschappelijke literatuur. 

Box 2.5 Meetschaal voor paradoxaal leiderschap 

Paradoxaal leiderschap meet het vermogen van managers om tegemoet te komen aan concurrerende eisen op de werkvloer, 

zoals de noodzaak om controle te houden en tegelijkertijd medewerkers de vrijheid te geven en om collectieve regels te 

verzoenen met individuele behoeften (Volk et al., 2022). Deze manier van leidinggeven wordt steeds belangrijker geacht in 

de huidige complexe en turbulente bedrijfsomgevingen (Barkema et al., 2015). Het kan bijvoorbeeld helpen om financiële 

doelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen met elkaar te verenigingen (Waldman & Bowen, 2016) en dit 

leidt tot medewerkers die meer adaptief en proactief zijn (Zhang et al., 2015) met betere presentaties als gevolg (She & Li, 

2017). Zhang et al. (2015) hebben een schaal ontwikkeld bestaande uit vijf elementen, elk gemeten met vier items. In de 

Monitor is een ingekorte versie van deze schaal opgenomen met twee items voor elk element (zie hieronder).  

Ons management … 

Element 1: Gelijkwaardige behandeling met ruimte voor maatwerk 

1. … behandelt alle medewerkers gelijk zonder daarbij het individu uit het oog te verliezen 

2. … behandelt alle medewerkers gelijk maar houdt wel rekening met individuele karaktereigenschappen 

Element 2: Combineren van aandacht voor henzelf en aandacht voor anderen 

3. … heeft een verlangen om te leiden, maar deelt deze leiderschapsrol graag met medewerkers 

4. … staat graag in het middelpunt van de belangstelling, maar zet ook graag anderen in de schijnwerpers 

Element 3: Toestaan van autonomie met behoud van beslissingscontrole 

5. … stuurt op hoofdlijnen en maakt de medewerkers voor onderdelen hoofdverantwoordelijk 

6. … hakt bij grote beslissingen de knoop door en laat de kleinere beslissingen aan de medewerkers over 

Element 4: Handhaven van eisen met behoud van flexibiliteit 

7. … stelt hoge eisen aan het werk van medewerkers, maar is niet overkritisch 

8. … stelt hoge eisen aan het werk maar biedt medewerkers de ruimte voor het maken van fouten 

Element 5: Zowel afstand als betrokkenheid bewaren 

9. … herkent de hiërarchische verschillen, maar handelt niet uit de hoogte 

10. … houdt afstand van medewerkers, maar is niet gereserveerd 

 

Verdeling van het construct 

Figuur 2.9 toont de verdeling van de gemiddelde score op het construct paradoxaal leiderschap. De horizontale as 

vertegenwoordigt daarbij de score op een 7-puntsschaal waarbij het cijfer één staat voor de laagst haalbare score en 

het cijfer zeven voor de hoogst haalbare score. De verticale as vertegenwoordigt het aantal organisaties dat deze 

score heeft behaald op basis van hun antwoorden in de Monitor. De verticale stippellijn geeft de gemiddelde scores 

van het innovatieconstruct weer. De figuurnoot beschrijft enkele descriptieve waarden (gemiddelde, 

standaardafwijking en het aantal observaties). 
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Figuur 2.9 Verdeling van de behaalde scores op het construct paradoxaal leiderschap 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  1) Dit construct is gebaseerd op 652 waarnemingen - bedrijven met minder dan 6 werknemers kregen deze items niet 

2) De gemiddelde waarde van het construct is 5,2 en de standaardafwijking is 0,9 

Tabel 2.5 Uitsplitsing constructwaarden paradoxaal leiderschap 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 5,2 . Lokaal 5,1  

1981 – 2000 5,3  Regionaal 5,0 *** 

2001 – 2010 5,4  Nationaal 5,2  

2011 – 2015 5,3  Europees 5,5 *** 

Na 2015 5,4  Wereldwijd 5,3  

Sector      

Agro, energie & water 5,3  Industrie 5,1  

Bouwnijverheid & vastgoed 5,4  Informatie & communicatie 5,4  

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overig 4,9 ** Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 5,4 . 

Financiële dienstverlening 5,0  Vervoer & logistiek 5,0 * 

Handel 5,1 . Zakelijke dienstverlening 5,5 *** 

Aantal medewerkers organisatie      

6 t/m 10 medewerkers 5,2  100 t/m 249 medewerkers 5,3  

11 t/m 49 medewerkers 5,4 ** 250 of meer medewerkers 5,0 *** 

50 t/m 99 medewerkers 5,3     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.20 

Uitsplitsing paradoxaal leiderschap 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsing van het construct paradoxaal leiderschap (zie Tabel 2.5) zijn: 

● Organisaties die hoofdzakelijk actief zijn in de zakelijke dienstverlening scoren het hoogst op het construct 

paradoxaal leiderschap. Gecorrigeerd voor andere bedrijfskarakteristieken scoren zij ruim 0,2 punt hoger dan 

gemiddeld op een 7-puntsschaal. Bedrijven in de culturele, horeca- en recreatieve sectoren scoren het laagst; 

zij scoren bijna 0,4 punt onder het totale steekproefgemiddelde. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat er 

met name in de horeca volgens gestandaardiseerde processen gewerkt wordt waar medewerkers zich aan 
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bepaalde regels en procedures dienen te houden terwijl er in de zakelijke dienstverlening meer ruimte is voor 

maatwerk. Ook bedrijven in de vervoers- en logistieke sector scoren onder het steekproefgemiddelde; 

● De uitsplitsingen naar de geografische markt laten zien dat bedrijven die hoofdzakelijk op de Europese markt 

acteren significant hoger scoren dan gemiddeld; zij scoren zo’n 0,3 punt boven het gemiddelde van een 5,2. 

Bedrijven die hoofdzakelijk op de wereldmarkt actief zijn scoren niet hoger dan gemiddeld. Er lijkt dus geen 

verband te zijn tussen de mate waarin bedrijven internationaal opereren en de mate waarin zij paradoxaal 

leiderschap implementeren. 

Beloningsverhoudingen  

Om een actueel beeld te schetsen van de beloningsverhouding in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn de 

respondenten van de Monitor gevraagd om aan te geven hoe het salaris van de best betaalde persoon zich verhoudt 

ten opzichte van het salaris van een gemiddelde werknemer. Omdat deze vraag natuurlijk niet voor ieder bedrijf 

relevant is (niet ieder bedrijf heeft veel personeel), hebben wij besloten om deze vraag alleen te stellen aan bedrijven 

die aangeven dat zij meer dan 5 medewerkers in dienst hebben. Daarnaast was het invullen van deze vraag voor 

geen van de respondenten verplicht omdat vragen over beloningsverhoudingen mogelijk gevoelig liggen. De 

resultaten laten zien dat bij het doorsnee Nederlands bedrijf de best betaalde persoon drie maal zo veel verdient als 

een gemiddelde werknemer (zie de verticale stippellijn in Figuur 2.10). Daarnaast laten de data zien dat er 

samenhang is tussen het aantal medewerkers en de beloningsverhouding: bij grotere organisaties verdient de best 

betaalde persoon relatief veel. Nadere uitsplitsingen laten zien dat de grootste uitschieters (met een verhouding 

boven de 50 of zelfs 100) ook qua aantallen werknemers vele malen groter zijn dan de rest van het grootbedrijf (de 

groep met 250+ medewerkers). 

Figuur 2.10  Bij het doorsnee bedrijf verdient de best betaalde persoon 3x zo veel als een gemiddelde werknemer  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  1) De salarisverhoudingen zijn gebaseerd op in totaal 533 waarnemingen (bedrijven met >5 medewerkers). 

2) Waarden onder de 1 zijn getrunceerd op 1 (de best betaalde persoon kan niet minder verdienen dan gemiddeld). 
3) Uitschieters zijn getrunceerd op het hoogste deciel, ter beperking van de invloed van sterk uitwijkende waarden. 
4) De doorsnee waarde (steekproefmediaan) voor de getrunceerde populatie is 3,0. 
5) Er is gevraagd naar het bruto jaarsalaris inclusief eventuele bonussen, vakantiegeld en dergelijke. 

2.7 Bedrijfsprestaties, omzet en investeringen 

Box 2.6 bevat een omschrijving van het construct ‘bedrijfsprestaties’. De items waarop het construct is gebaseerd zijn 

ongewijzigd ten opzichte van eerdere edities van de Monitor.  
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Box 2.6 Meetschaal voor bedrijfsprestaties 

Voor het meten van bedrijfsprestaties wordt respondenten gevraagd een algemene beoordeling te geven van de prestaties 

van de eigen organisatie én van deze prestaties ten opzichte van concurrenten en het recente verleden. Dit is een gangbare 

methode voor het meten van bedrijfsprestaties in de wetenschappelijke managementliteratuur (zie o.a. Jaworski & Kohli, 

1993; Song & Parry, 1997; Song et al., 2011). Deze meer subjectieve maatstaf van bedrijfsprestaties is complementair aan 

objectieve maatstaven van prestaties, zoals de omzetgroei in de afgelopen drie jaren. Gelijk aan eerdere edities van de 

Monitor (De Jong et al., 2019, 2020, 2021a), telt de schaal drie items die in lijn zijn met de schalen zoals gebruikt in Jaworski 

& Kohli (1993, p. 60) en Volberda et al. (2012, p. 1047): 

1. Onze organisatie is zeer winstgevend; 

2. In vergelijking met concurrenten doen wij het zeer goed; 

3. Onze concurrenten kunnen jaloers zijn op onze prestaties. 

Verdeling van het construct 

Figuur 2.11 toont de verdeling van de gemiddelde scores op het construct bedrijfsprestaties. De horizontale as 

vertegenwoordigt daarbij de score op een 7-puntsschaal waarbij het cijfer één staat voor de laagst haalbare score en 

het cijfer zeven voor de hoogst haalbare score. De verticale as vertegenwoordigt het aantal organisaties dat deze 

score heeft behaald op basis van hun antwoorden in de Monitor. De verticale stippellijn geeft de gemiddelde scores 

van het innovatieconstruct weer. De figuurnoot beschrijft enkele descriptieve waarden (gemiddelde, 

standaardafwijking en het aantal observaties). Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde waarde van dit construct 

gelijk gebleven.  

Figuur 2.11  Verdeling van de gemiddelde scores op het construct ‘bedrijfsprestaties’ 

  
Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  1) Het construct bedrijfsprestaties is gebaseerd op 712 waarnemingen  

2) De gemiddelde waarde van het construct is 5,2 en de standaardafwijking is 1,1 

Uitsplitsing bedrijfsprestaties 

● Bedrijfsprestaties hangen sterk samen met de geografische markt waarin het bedrijf actief is. Waar de waarden 

van lokale en regionale organisaties zo’n -0,3 punt onder het steekproefgemiddelde liggen scoren 

internationale organisaties ruim +0,2 (Europees) en +0,1 (wereldwijd) aanmerkelijk hoger; 

● Verdere uitsplitsing laat zien dat met name de overheid(gerelateerde) sector laag scoort op dit construct. 

Daartegenover staat dat de handel en zakelijke dienstverlening met waarden van respectievelijk 5,4 en 5,3 

beide hoog scoren. 
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Tabel 2.6 Uitsplitsing gemiddelde waarden bedrijfsprestaties 

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 5,1 * Lokaal 4,9 . 

1981 – 2000 5,2  Regionaal 4,9 * 

2001 – 2010 5,4 * Nationaal 5,1  

2011 – 2015 5,2  Europees 5,4 * 

Na 2015 5,3  Wereldwijd 5,3 * 

Sector      

Agro, energie & water 5,3  Industrie 5,2  

Bouwnijverheid & vastgoed 5,3  Informatie & communicatie 5,0 . 

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige dienstver. 5,1  Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 4,8 ** 

Financiële dienstverlening 4,9  Vervoer & logistiek 5,1  

Handel 5,4 . Zakelijke dienstverlening 5,3 * 

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 4,8 *** 100 t/m 249 medewerkers 5,4 . 

11 t/m 49 medewerkers 5,2  250 of meer medewerkers 5,3  

50 t/m 99 medewerkers 5,1     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.22 

Investeringen in ICT, R&D en personeel 
Daarnaast blijkt dat werkgevers ruim investeren in i) de ontwikkeling van hun personeel en ook in ii) informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) en iii) onderzoek en ontwikkeling (R&D; zie Figuur B.8 in Bijlage B). Een doorsnee 

onderneming in de financiële dienstverlening investeert relatief het meest in deze drie categorieën: over de 

afgelopen drie jaar gemiddeld 25 procent van de omzet (10 procent in zowel personeel als ICT en 5 procent in R&D). 

Bij de informatie- & communicatiesector investeert men het meest in R&D (10,5 procent) en ICT (8 procent) en nog 

eens 5 procent van de omzet gaat naar de ontwikkeling van het personeel. Bij de handel, een sector met een relatief 

laag aandeel van de werknemers die weinig kans maakt om in 2030 over de benodigde vaardigheden te beschikken 

(zie sectie 2.5), investeert men slechts 1 procent van de omzet in de ontwikkeling van personeel. Ook de aandelen 

voor investeringen in R&D (1,5 procent van de omzet) en ICT (3 procent) liggen relatief laag in deze sector. 

Box 2.7 Samenhang tussen in de Monitor gemeten investeringen en mate van WBSO-data CBS 

In de Monitor is aan alle leidinggevenden gevraagd hoeveel procent van de bedrijfsomzet zij de afgelopen 
drie jaar gemiddeld genomen hebben geïnvesteerd in i) de ontwikkeling van het personeel, ii) onderzoek en 
ontwikkeling (R&D) en iii) ondersteunende informatie en communicatietechnologie (ICT). Deze uitkomsten 
geven inzicht in de mate waarin het bedrijf innoveert. Het CBS beschikt over informatie over de mate waarin 
bedrijven gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). De WBSO is een 
fiscale stimuleringsregeling voor R&D bij bedrijven. Het doel van de WBSO is om de innovatie-inspanningen 
van bedrijven te verhogen. De mate waarin bedrijven gebruikmaken van de WBSO geeft dus ook inzicht in de 
mate waarin het bedrijf innoveert. Voor dit onderzoek is gekeken in hoeverre de antwoorden die respondenten 
in de Monitor hebben gegeven samenhangen met de administratieve bedrijvendata van het CBS. De 
resultaten van deze analyse laat zien dat het WBSO-gebruik nauwelijks samenhangt met investeringen in de 
ontwikkeling van het personeel (r = 0,05) en ICT (r = 0,05). Wel hangt het WBSO-gebruik (zoals verwacht) sterk 
samen met de R&D (r = 0,54). Figuur 2.12 bevat een grafische weergave van de analyseresultaten. 
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Figuur 2.12  Bedrijven die meer investeren in R&D maken ook vaker gebruik van de WBSO-regeling 

 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Bovenstaande figuur toont de samenhang tussen de in de Monitor aangegeven investeringspercentages (zie verticale 

as) en de administratieve bedrijvendata van het CBS (zie horizontale as). De investeringspercentages zijn gebaseerd 
op de Monitorvraag: ‘hoeveel procent van de omzet heeft uw organisatie de afgelopen drie jaar gemiddeld 
geïnvesteerd in i) de ontwikkeling van personeel, ii) onderzoek en ontwikkeling (R&D) en iii) ondersteunende 
informatie en communicatietechnologie (ICT). Respondenten konden daar een numerieke waarde tussen de 0 en 100 
invullen. De tweede waarde (zie horizontale as) betreft de sommatie van de vastgestelde S&O-loonkosten over 2019 
en 2020 gedeeld door de bedrijfsomzet uit 2019 en 2020. In de hoek linksboven is in alle drie de figuren de Pearson-
correlatiecoëfficiënt weergegeven (met de letter ‘R’). De figuren zijn gebaseerd op 389 waarnemingen. Er is slechts 
een zeer beperkt aantal waarnemingen met een waarde boven de 100 op de horizontale as. Dit kunnen we niet verder 
weergeven vanwege het risico op onthulling.  

Omzet uit (fundamenteel) nieuwe producten en/of diensten 

Met name de informatie- en communicatiesector en de financiële dienstverlening doen veel aan (fundamentele) 

productvernieuwing; slechts veertig procent van de omzet komt uit producten die zo goed als onveranderd zijn 

gebleven (Figuur 2.13). In de van oudsher traditionelere sectoren (bouwnijverheid & vastgoed) ligt dit percentage 

met 60 procent aanzienlijk hoger. Dit beeld is niet nieuw, ook in de vorige editie van de Monitor lag het percentage 

voor deze sector met 65,4 procent hoog. Een verdere vergelijking tussen de twee edities leert dat dit jaar vrijwel alle 

sectoren meer omzet uit fundamenteel nieuwe bronnen hebben gehaald; dit sluit aan bij de relatief hoge waarden 

voor het exploitatie- en exploratieconstruct (zie ook Paragraaf 1 van dit hoofdstuk). 



HET NEDERLANDSE INNOVATIELANDSCHAP DE TOEKOMST TEGEMOET 20 

 

Figuur 2.13  Met name de informatie- & communicatiesector haalt veel omzet uit fundamenteel nieuwe producten 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  De respondenten is gevraagd hoeveel procent van de omzet in de afgelopen drie jaar voortkomt uit elk van de vier 

genoemde mogelijkheden, waarbij het totaal van de percentages gelijk moest zijn aan honderd procent. 
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2.8 Impact van oorlog in Oekraïne  

Box 2.8 Impact van oorlog in Oekraïne4 

In de Monitor van dit jaar is een tweetal stellingen opgenomen over de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen 

Rusland (zie Figuur 2.14). In totaal is 66 procent van de leidinggevenden het eens met de stelling dat de ingestelde 

sancties belangrijker zijn dan een (eventuele) winstvermindering als gevolg van deze sancties; 49 procent van de 

leidinggevenden heeft nu al last van de oorlog in Oekraïne, terwijl afgerond 31 procent dit niet heeft.  

 

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn sterk afhankelijk van de geografische markt, en van de sector waarin 

de bedrijven actief zijn (zie Bijlage B). Zo hebben 56 en 66 procent van de bedrijven, die aangeven dat ze met 

name Europees, respectievelijk wereldwijd, actief zijn, nu al last van de oorlog. Voor bedrijven die alleen lokaal 

actief zijn is dit slechts 27 procent en voor bedrijven die nationaal actief zijn 40 procent. Tussen de sectoren zijn de 

verschillen ook groot: wat betreft de bouw, industrie en agro, en bij energie en water geeft meer dan 65 procent 

aan al last te hebben. Tegelijkertijd ligt dit voor de zakelijke dienstverlening op iets meer dan een derde, en is het 

voor de overheid, zorg en onderwijs slechts een kwart. Het zijn dus vooral de sectoren die afhankelijk zijn van 

grondstoffen uit Rusland – zoals mest, hout, cement, olie, ijzer en staal – die gevolgen lijken te ondervinden. 

 

Van de bedrijven met een lokale of regionale focus steunt iets meer dan de helft de sancties – ook als dit ten koste 

gaat van winst – en voor bedrijven met een nationale of internationale focus ligt dat iets hoger: tussen de 66 en 73 

procent. Tussen sectoren loopt de steun minder uiteen, maar zijn er desalniettemin toch significante verschillen. 

Voor de cultuur, horeca, recreatie en sport en financiële dienstverlening ligt de steun op 54 procent, en bij de 

informatie- en communicatiesector en de industrie nadert de steun de 75 procent.  

Figuur 2.14      Er zijn nauwelijks organisaties die de sancties niet steunen 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Wat verder opvalt is dat organisaties die aangeven meer last te ondervinden, juist ook de grotere voorstanders zijn 

van sancties tegen Rusland (zie Figuur 2.15). Zo steunt bijna 76 procent van de organisaties die nu al last 

ondervinden van de sancties de maatregelen, terwijl dit voor bedrijven die geen last hebben 62 procent is. 

 

 
4  Over deze bevindingen is reeds eerder gepubliceerd in Trouw en Economisch Statistische Berichten (Trouw, 2022; ESB, 

2022). 
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Figuur 2.15  Juist onder bedrijven die veel last ondervinden van de sancties is de steun groot 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Door de antwoorden op de stellingen over de tijd te tonen, kunnen we inzicht geven in of de gevolgen van de 

oorlog in Oekraïne en de steun aan de sancties zijn veranderd sinds het begin van de Russische inval. Dit blijkt 

slechts marginaal het geval (zie Figuur 2.16). De mate waarin bedrijven last hebben van de sancties vertoont een 

licht oplopende trend, maar deze is niet statistisch significant. De steun voor de sancties blijft over de gehele 

veldwerkperiode gelijk. Als er al een trend in de steun zichtbaar is, dan gaat het om een toename. Voorlopig leidt 

een eventuele toename in de gevolgen die bedrijven ervaren dus niet tot afname in hun steun aan de sancties.  

Figuur 2.16  Last van sancties neemt (niet-significant) toe over de tijd, maar steun blijft gelijk 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Bolletjes geven het daggemiddelde op de stellingen weer; de omvang van de bolletjes is evenredig aan het aantal 

respondenten op deze dag. De trendlijnen zijn gewogen voor het aantal respondenten.  

Tot slot hebben we onderzocht of er een associatie is tussen de mate waarin bedrijven gevolgen ondervinden van 

de oorlog in Oekraïne en hun innovatie-inspanningen. Een statistisch significant negatieve samenhang met de 

verschillende innovatievormen kan echter niet worden vastgesteld. Wellicht dat de innovatie in Nederland op 

termijn wel gaat lijden onder de oorlog; op dit gebied is meer onderzoek gewenst.  
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3 De duurzaamheidstransitie 

Het aandeel klimaatambitieuze bedrijven is voor de derde maal op rij gestegen. 

Juist bedrijven met een grote ecologische voetafdruk geven vaker aan meer tijd 

nodig te hebben om de ecologische voetafdruk te reduceren. 

In de Monitor 2022 is het Nederlandse bedrijfsleven voor het derde jaar op rij ondervraagd over hun klimaatambities. 

Uit de resultaten blijkt dat het aandeel klimaatambitieuze bedrijven wederom gestegen is; het aandeel bedrijven dat 

ernaar streeft om uiterlijk in 2030 een min of meer verwaarloosbare ecologische voetafdruk te hebben steeg sinds 

2020 met ruim tien procentpunt. Om meer te weten te komen over de groep bedrijven met ‘achterblijvende’ 

klimaatambities, bevat de Monitor dit jaar enkele vragen over de obstakels waar bedrijven tegenaan lopen bij 

verduurzaming en de wijze waarop bedrijven voornemens zijn om (al dan niet) hun doel te bereiken. In dit hoofdstuk 

zijn algehele bevindingen over de klimaatambities alsmede de resultaten van de additionele vragen uitgewerkt. 

3.1 Klimaatambities van het Nederlandse bedrijfsleven 

Uit de antwoorden op de vraag naar het jaar waarin de organisatie ernaar streeft om een min of meer verwaarloosbare 

ecologische voetafdruk te hebben, blijkt dat 59 procent van de Nederlandse bedrijven dit uiterlijk in 2030 al wil 

bereiken (zie Figuur 3.1). Nog eens 22 procent geeft aan hier in 2050 aan te willen voldoen, terwijl de overige 19 

procent meer tijd nodig denkt te hebben of geen voornemens heeft. Onderstaande figuur laat tevens zien dat het 

aandeel klimaatambitieuze bedrijven voor de derde maal op rij is gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel 

bedrijven dat deze ambitie niet heeft met bijna 4 procentpunt gedaald: van 22,2 procent in 2021 naar 18,8 procent 

in 2022, terwijl we vorig jaar nog een stijgende trend constateerden. Wel blijft de polarisatie groot: bedrijven willen 

ofwel voor 2050 een verwaarloosbare ecologische voetafdruk realiseren of hebben dit doel in zijn geheel niet. 

Figuur 3.1 Toename van het aandeel klimaatambitieuze bedrijven zet door 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2020-2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  2020, 2021 en 2022 zijn respectievelijk gebaseerd op 901, 609 en 712 waarnemingen.  
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Box 3.1 Verschil tussen klimaatambitieuze bedrijven en overige bedrijven 

De administratieve bedrijvendata van het CBS geeft ons op bedrijfsniveau inzicht in het aantal werkzame FTE, 
de omzet en winstgevendheid van het bedrijf en de mate waarin het bedrijf gebruikmaakt van de WBSO-
regeling. Om te onderzoeken of de groep klimaatambitieuze organisaties op deze vier uitkomstmaten 
significant verschilt van de groep bedrijven met achterblijvende klimaatambities zijn vier t-toetsen uitgevoerd. 
De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen (alpha > 0.05) zijn tussen de twee groepen als het 
gaat om het gemiddelde aantal werkzame FTE (p = 0,70) en de omzet (p = 0,07). Wel maken de 
klimaatambitieuze bedrijven significant meer gebruik van de WBSO-regeling (p = 0,02) en lag de winst van 
deze bedrijven hoger (p = 0,02). Het WBSO-gebruik van de groep klimaatambitieuze bedrijven lag met 29,2 
procent ruim 12,4 procentpunt hoger dan de groep klimaatachterblijvers (16,8 procent). Wat betreft de 
winstgevendheid van de organisaties is het aannemelijk dat er sprake is van een omgekeerde causaliteit. Zo 
kan het zijn dat bedrijven met een hogere winst meer financiële ruimte hebben om te investeren in het 
verminderen van hun ecologische voetafdruk dan bedrijven die dat minder hebben. Onderstaande tabel bevat 
de resultaten van deze analyse.  
 

Construct 
Verschil  

groepen 

Gemiddelde 

groep bedrijven  
(later dan 2099 of niet) 

Gemiddelde 

groep bedrijven 
(uiterlijk in 2030) 

Statistiek P-waarde 

Werkzame personen (FTE) -49 206 254 -0,38 0,70 

Omzet -65.241.383 11.697.444 76.938.827 -1,82 0,07* 

Bedrijfsresultaat (in 1000) -268 179 448 -2,37 0,02** 

SO-uren -0,124 0,169 0,292 -2,43 0,02** 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1 – deze tabel is gebaseerd op 354 waarnemingen 

Wat is bekend over de groep die geen verwaarloosbare ecologische voetafdruk nastreeft?  

De resultaten van de Monitor laten zien dat vier op de vijf bedrijven uiterlijk in 2050 streeft naar een verwaarloosbare 

ecologische voetafdruk — maar wat weten we over de groep die hier niet naar streeft? Aan deze groep bedrijven is 

gevraagd om toe te lichten waarom zij hier niet naar streven. De kwalitatieve resultaten tonen een gemêleerd beeld. 

Een deel van de bedrijven geeft aan dat dit voor hun bedrijfstak (vooralsnog) technologisch/operationeel niet 

haalbaar is — het gaat hier bijvoorbeeld om een autobedrijf dat in oldtimers handelt, een bedrijf in de lucht- en 

zeevracht of een bedrijf dat gebruikmaakt van chemische processen waarvoor vooralsnog geen schoner alternatief 

bestaat. Ook komt het voor dat bedrijven aangeven dat het voor hun bedrijf op dit moment (vooralsnog) financieel 

of organisatorisch niet haalbaar is. Een ander deel geeft aan dat zij andere prioriteiten hebben of dat zij geen visie, 

strategie of geoperationaliseerde doelstellingen op dit gebied hebben. Deze respondenten geven meestal 

voorbeelden dat zij wel bezig zijn met het verminderen van hun voetafdruk — bijvoorbeeld door het installeren van 

zonnepanelen. Ten slotte geeft een deel van de bedrijven geen actie te ondernemen. Redenen hiervoor zijn onder 

andere dat zij i) klaar zijn met de ‘klimaathype’, ii) geen ‘voortrekkersrol’ willen innemen, iii) het voor het bedrijf niet 

‘opportuun’ achten, of iv) dat zij zonder overheidsverplichting geen actie zullen ondernemen.  

Inschatting van ecologische voetafdruk 

Aan alle leidinggevenden is gevraagd of zij de voetafdruk van hun bedrijf konden inschalen op een 5-puntsschaal. 

Het cijfer ‘1’ stond daarbij voor organisaties die (vrijwel) geen ecologische voetafdruk hebben en het cijfer ‘5’ voor 

organisaties die behoren tot de Nederlandse bedrijven met de grootste ecologische voetafdruk (zie horizontale as 

in Figuur 3.2). Een eerste blik op de resultaten laat zien dat het merendeel van de bedrijven zichzelf in categorie 1, 2 

of 3 plaatst. Slechts enkele bedrijven geven aan in de hoogste categorie te vallen; dit valt in de figuur te zien doordat 
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deze kolommen minder stippen bevatten. Wanneer we deze resultaten afzetten tegenover de klimaatambities van 

de bedrijven (zie verticale as in Figuur 3.2) valt op dat het juist de bedrijven met een grote ecologische voetafdruk 

zijn die aangeven nog veel tijd nodig te hebben. Voor het behalen van de klimaatdoelstellingen van de overheid zijn 

juist deze bedrijven cruciaal. Ondanks dat deze bedrijven met weinig zijn, hebben zij een relatief grote impact op het 

klimaat.  

Figuur 3.2 Bedrijven met een grote ecologische voetafdruk hebben meer tijd nodig om te verduurzamen 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot: De gekleurde horizontale lijnen vertegenwoordigen de mediaan per uitstootcategorie.   
 Iedere stip vertegenwoordigt een respondent. De figuur is gebaseerd op 582 respondenten.  

3.2 Technologieën en belemmeringen voor klimaatambities 

Gevraagd naar de wijze waarop de organisatie het doel verwacht te behalen valt op dat klimaatambitieuze bedrijven 

meer inzetten op bestaande technologieën dan bedrijven die aangeven dat zij meer tijd nodig hebben (Figuur 3.3). 

In de Monitor is aan leidinggevenden gevraagd om honderd punten te verdelen over vier categorieën.5 Wanneer de 

resultaten worden afgezet tegen de klimaatambities van de bedrijven valt op dat de bedrijven die uiterlijk in 2030 

een verwaarloosbare ecologische voetafdruk nastreven meer gebruikmaken van bestaande technologieën dan 

bedrijven die dit uiterlijk in 2050 denken te bereiken. Deze tweede groep geeft tegelijkertijd vaker aan dat zij nog 

geen plan hebben voor de wijze van verduurzamen of dat nog niet te weten. Deze vraag is niet gesteld aan bedrijven 

die geen klimaatambities hebben. 

 
5  Deze vraag is gesteld aan alle leidinggevenden die eerder in de vragenlijst hebben aangeven dat hun bedrijf op dit 

moment nog geen verwaarloosbare ecologische voetafdruk heeft en waarvan het bedrijf hier wel naar streeft. 
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Figuur 3.3 Klimaatambitieuze bedrijven willen vaker bestaande technologieën toepassen 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Voor het opstellen van deze figuur is er voor gekozen om de categorie ‘2051 t/m 2100’ niet weer te geven omdat deze 

categorie te weinig observaties bevat (zie ook Figuur 3.1). 

Leidinggevenden van klimaatambitieuze bedrijven verwachten minder obstakels voor het behalen van het doel van 

een verwaarloosbare voetafdruk dan bedrijven die aangeven dat zij meer tijd nodig hebben (zie Figuur 3.4). In de 

Monitor konden leidinggevenden aanvinken welke obstakels zij verwachten tegen te komen. Daarbij konden zij 

meerdere antwoorden aanvinken. Gemiddeld genomen vinkten de leidinggevenden ruim twee antwoorden aan. 

Wanneer de resultaten worden afgezet tegen de klimaatambities van de bedrijven valt op dat bedrijven die uiterlijk 

in 2030 een verwaarloosbare ecologische voetafdruk nastreven minder obstakels verwachten dan bedrijven die dit 

doel uiterlijk in 2050 verwachten te bereiken. Hiervoor zijn meerdere verklaringen denkbaar. Zo kan het zijn dat 

klimaatambitieuze bedrijven al obstakels hebben overwonnen terwijl de tweede groep bedrijven deze nog moeten 

tegenkomen. Daarnaast kan het pad naar een gereduceerde ecologische voetafdruk voor de tweede groep 

bedrijven daadwerkelijker meer obstakels bevatten. Ten slotte kan het voorkomen dat de leidinggevenden van de 

tweede groep bedrijven onterecht te veel uitdagingen verwachten.  
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Figuur 3.4 De groep klimaatambitieuze bedrijven verwacht minder obstakels bij het behalen van hun doel 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Respondenten  konden meerdere antwoorden aanvinken. Zodoende tellen de percentages niet op tot 100 procent. 

Voor het opstellen van deze figuur is ervoor gekozen om de categorie ‘2051 t/m 2100’ niet weer te geven omdat deze 
categorie te weinig observaties bevat (zie ook Figuur 3.1). 

Gelet op welke obstakels bedrijven met name verwachten, valt het volgende op. Eén op de drie bedrijven geeft aan 

dat zij over onvoldoende kennis beschikken om hun ecologische voetafdruk te verminderen. De oplossing voor dit 

obstakel zal deels bij het bedrijfsleven liggen (zelf inspelen op de ontwikkelingen, kennis vergaren middels opleiding 

of aannamebeleid, e.d.) en deels bij de overheid als verstrekker van informatie. Daarnaast worden ook het risico op 

een verslechterd concurrentievermogen door hogere kosten en de beperkte visie vanuit de overheid en politiek 

relatief vaak genoemd. De oplossing voor dit obstakel zal naar verwachting grotendeels bij de overheid liggen, 

eventueel zelfs op Europees beleidsniveau. Ook zijn er bedrijven die geen van deze obstakels verwacht tegen te 

komen, gemiddeld genomen geeft 15 procent van de leidinggevenden dit aan. 

3.3 Brede welvaart en ontwikkelingsdoelen  

Een ander thema dat nauw verwant is aan duurzaamheid is de bevordering van brede welvaart. Naast aandacht voor 

een duurzame leefomgeving spelen hier ook andere zaken zoals een samenleving met gelijke kansen waarin de 

welvaart eerlijk verdeeld wordt en voldoende economische groei om deze brede welvaart mogelijk te maken (zie, 

o.a., Agenda NL 2030 van VNO-NCW & MKB-Nederland, 2021). De Monitor heeft leidinggevenden gevraagd welk 

van deze thema’s wat hun betreft de hoogste prioriteit van het bedrijfsleven en de overheid verdient in het huidige 

decennium (zie Figuur 3.5). Hieruit blijkt dat de verduurzaming van het leefklimaat het vaakst wordt gekozen, terwijl 

het versterken van het verdienvermogen en meer inclusiviteit door gelijkere kansen en eerlijker delen elk door een 

kwart van de respondenten als belangrijkste prioriteit wordt aangeduid. Het feit dat ieder onderwerp door minstens 
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een kwart van de respondenten is gekozen reflecteert het gezamenlijke belang van elk van deze onderwerpen in de 

bevordering van bredere welvaart. 

Figuur 3.5 Helft respondenten ziet verduurzaming leefklimaat als de topprioriteit voor bevordering brede welvaart 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Respondenten is gevraagd welk gebied de belangrijkste prioriteit vormt voor het bedrijfsleven en de overheid bij het 

bevorderen van brede welvaart de komende jaren (t/m 2030) 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s, zie Box 3.2) kunnen beschouwd worden als een verdere uitwerking van 

de drie hoofdonderwerpen van brede welvaart. Het bedrijfsleven wordt vaak een cruciale rol toegedicht in de 

verwezenlijking van deze ontwikkelingsdoelen (minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 

2016). 

Box 3.2  De Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (‘Sustainable Development Goals’, ofwel SDG’s) zijn zeventien door de Verenigde Naties 

vastgestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De doelen hebben betrekking op uiteenlopende vraagstukken zoals 

armoede, onderwijs, klimaatverandering en economische groei. Het idee achter de doelen is dat ze als een ‘ondeelbaar 

geheel’ in elkaar passen en economische, sociale en milieudoelstellingen zo met elkaar verweven (Nilsson et al., 2016). Ook 

de Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die in 2030 behaald moeten zijn 

(minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 2016).  

 

De zeventien doelen zijn als volgt gedefinieerd:  

1. Uitbannen van armoede,  

2. Voedselzekerheid & duurzame landbouw,  

3. Gezondheidszorg voor iedereen,  

4. Kwaliteitsonderwijs,  

5. Gendergelijkheid,  

6. Schoon water & sanitair, 

7. Betaalbare & duurzame energie 

8. Waardig werk & economische groei, 

9. Industrie, innovatie & infrastructuur,  

10. Ongelijkheid verminderen,  

11. Duurzame steden & gemeenschappen, 

12. Verantwoorde consumptie & productie,  

13. Aanpak klimaatverandering,  

14. Beschermen van oceanen & zeeën,  

15. Ecosystemen, bossen & biodiversiteit, 

16. Veiligheid, publieke diensten & recht voor iedereen, en  

17. Mondiaal partnerschap & samenwerking. 



HET NEDERLANDSE INNOVATIELANDSCHAP DE TOEKOMST TEGEMOET 29 

 

Om een beeld te vormen van de ontwikkelingsdoelen waar Nederlandse bedrijven zich reeds voor inspannen, is de 

respondenten gevraagd om minimaal één en maximaal drie van de doelen te kiezen waar de eigen organisatie een 

belangrijke bijdrage aan levert (zie Figuur 3.6). Hieruit blijkt dat bedrijven vooralsnog voornamelijk bijdragen aan de 

‘economische’ ontwikkelingsdoelen. De doelen ‘Waardig werk & economische groei’ en ‘Industrie, innovatie & 

infrastructuur’ worden beide door ongeveer een derde van de respondenten gekozen. Hoewel ‘Aanpak 

klimaatverandering’ hierna volgt als vaakst genoemde ontwikkelingsdoel, vinden we ook drie ontwikkelingsdoelen 

behorende tot de verduurzamingscategorie terug onder aan de lijst met vaakst genoemde doelen: ‘Ecosystemen, 

bossen & biodiversiteit’, ‘Schoon water & sanitair’ en ‘Beschermen van oceanen & zeeën’. Dit lijkt in tegenspraak met 

de eerdere keuze voor ‘verduurzamen leefklimaat’ als belangrijkste prioriteit voor de komende jaren. 

 

Er kunnen hier meerdere dingen spelen. Ten eerste konden respondenten meerdere ontwikkelingsdoelen kiezen. 

Economische groei en innovatie vormen vaak randvoorwaarden voor organisaties om aan andere doelen te kunnen 

bijdragen. We zien dan ook dat de economische ontwikkelingsdoelen met name vaak gekozen zijn als tweede en 

derde doel. Ten tweede kan er sprake zijn van een discrepantie tussen waar bedrijven aan kunnen bijdragen en 

waarvan zij vinden dat de aandacht van de overheid en het bedrijfsleven als geheel naar uit zou moeten gaan. Tot 

slot zit er mogelijk een verschil tussen waar bedrijven zich nu op focussen en waar zij de komende jaren meer 

aandacht aan willen besteden. 

Figuur 3.6 Bedrijven richten zich nog met name op economische ontwikkelingsdoelen  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Respondenten konden minimaal één en maximaal drie van de 17 ontwikkelingsdoelen (SDG’s) aanvinken. 
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4 Ondernemingsklimaat en overheidsbeleid 

Het Nederlandse ondernemingsklimaat scoort gemiddeld een ruime voldoende. 

Men is het meest tevreden over de kwaliteit van diensten, terwijl er voor met name 

het belastingklimaat en faciliterende wetgeving ruimte voor verbetering is. Er is 

geen eenduidig beeld van een verslechtering van het ondernemingsklimaat, maar 

vertrek wordt niet in grote mate overwogen. Over het algemeen wordt de 

voorspelbaarheid van het overheidsbeleid positief beoordeeld. 

Er is de afgelopen tijd veel publiciteit rond de vermeende achteruitgang en/of het verbeterpotentieel van het 

Nederlandse ondernemingsklimaat (zie bijv. recent ESB-dossier ‘Ondernemen voor morgen’, ESB4811S, 2022). Dit 

komt mede door in het oog springende multinationals die naar het buitenland vertrekken (Shell en Unilever) en 

zorgen over het wetgevings- en belastingklimaat voor grote bedrijven, de duurzaamheidsdoelstellingen waar 

bedrijven aan moeten voldoen, de beschikbaarheid van voldoende geschikt personeel evenals het behoud van de 

internationale bereikbaarheid. 

 

Om bij te dragen aan deze discussies, is er dit jaar in de Monitor gevraagd hoe het Nederlandse bedrijfsleven zelf 

denkt over het ondernemingsklimaat in Nederland. Hierbij is ook de perceptie van bedrijven over de 

voorspelbaarheid van het overheidsbeleid, een belangrijke pilaar onder het ondernemingsklimaat, meegenomen. 

4.1 Rapportcijfer voor het Nederlandse ondernemingsklimaat  

Respondenten gaven allereerst een rapportcijfer voor het Nederlandse ondernemingsklimaat als geheel. Figuur 4.1 

toont de verdeling van het gegeven cijfer op een 10-puntsschaal met een ‘1’ als laagste cijfer en een ‘10’ als hoogste. 

Gemiddeld scoort het ondernemingsklimaat in Nederland een 6,9. Van de respondenten geeft 90 procent het een 

voldoende (6 of hoger) en 32 procent een goed (8 of hoger). 

Figuur 4.1 Negentig procent geeft het Nederlandse ondernemingsklimaat een voldoende 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: 1) Het gemiddelde rapportcijfer gebaseerd op 712 waarnemingen  

2) Het gemiddelde cijfer is een 6,9 en de standaardafwijking is 1,3 
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Uitsplitsing rapportcijfer 

De belangrijkste bevindingen van de uitsplitsing van het gemiddelde rapportcijfer (zie Tabel 4.1) zijn: 

● Met name het grootbedrijf (250 of meer medewerkers) is positief over het ondernemingsklimaat: hun 

gemiddelde waarde ligt met +0,2 punt significant boven het steekproefgemiddelde. Daartegenover staat dat 

juist het kleinbedrijf (2 tot en met 10 medewerkers) minder positief is. Hoewel de waarde met een 6,6 nog 

steeds voldoende is ligt de waarde met -0,3 punt significant onder het steekproefgemiddelde; 

● Met name de zakelijke en financiële dienstverlening zijn positief over het Nederlandse ondernemingsklimaat. 

Daartegenover staat dat de industrie minder tevreden is; 

● Organisaties die hoofdzakelijk lokaal actief zijn waarderen het Nederlandse ondernemingsklimaat het minst. 

Hun gemiddelde waarde ligt met zo’n -0,4 punt significant onder het steekproefgemiddelde. 

Tabel 4.1 Uitsplitsing gemiddelde rapportcijfer Nederland ondernemingsklimaat   

Oprichting organisatie   Geografische markt   

Voor 1981 6,9  Lokaal 6,5 * 

1981 – 2000 7,1 * Regionaal 6,8  

2001 – 2010 6,8  Nationaal 6,9  

2011 – 2015 6,7  Europees 7,0  

Na 2015 6,9  Wereldwijd 7,0  

Sector      

Agro, energie & water 7,1  Industrie 6,7 * 

Bouwnijverheid & vastgoed 6,7  Informatie & communicatie 6,9  

Cultuur, horeca, recreatie, sport & overig 6,6  Overheid en gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 6,8  

Financiële dienstverlening 7,3 . Vervoer & logistiek 6,7  

Handel 6,9  Zakelijke dienstverlening 7,2 ** 

Aantal medewerkers organisatie      

2 t/m 10 medewerkers 6,6 * 100 t/m 249 medewerkers 6,8  

11 t/m 49 medewerkers 6,8  250 of meer medewerkers 7,1 ** 

50 t/m 99 medewerkers 6,9     

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

Voor meer informatie over deze analyse verwijzen wij naar Bijlage A – Tabel A.23 

Randvoorwaarden voor een positief ondernemingsklimaat 

Tabel 4.1 laat zien dat leidinggevend Nederland in de breedte positief is over het generieke ondernemingsklimaat: 

zo valt op dat geen enkel cijfer in de tabel onvoldoende is en kennen de data weinig uitschieters naar beneden. Wel 

lijkt er ruimte voor verbetering. Om beter zicht te krijgen op het Nederlandse ondernemingsklimaat is respondenten 

gevraagd om acht randvoorwaarden voor ondernemerschap te scoren. Het gaat bijvoorbeeld over de aanwezigheid 

van talent en de mate waarin het belastingklimaat als gunstig wordt ervaren (zie verticale as in Figuur 4.2). Daarbij 

werd gevraagd om iedere voorwaarde te beoordelen op een 7-puntsschaal. 

 

De resultaten laten zien dat de respondenten over veel voorwaarden tevreden zijn. Zo zijn de kwaliteit van diensten, 

nabijheid van belanghebbenden, de kwaliteit van het leven en de infrastructuur overwegend positief beoordeeld (zie 

Figuur 4.2). Voorwaarden die minder gunstig worden beoordeeld zijn de faciliterende wetgeving (32 procent 

antwoordt enigszins tot heel erg slecht) en een gunstig belastingklimaat (28 procent enigszins tot heel erg slecht). 

Ook samenhang in de maatschappij (19 procent antwoordt enigszins tot heel erg slecht) scoort beduidend minder. 
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Figuur 4.2 Meer dan driekwart van de respondenten vindt de kwaliteit van leven en de infrastructuur in Nederland 
enigszins tot heel erg goed 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Gesorteerd op het aandeel enigszins tot heel erg goed. In de vragenlijst werd toelichting op de elementen gegeven: 

a) samenhang in de maatschappij: o.a. kansengelijkheid en een goede burger-/bedrijfsrelatie;  
b) kwaliteit van diensten: o.a. de financiële en technologische dienstverlening;  
c) nabijheid van belanghebbenden: o.a. de belangrijkste klanten, werknemers en technologische clusters; 
d) kwaliteit van het leven: o.a. de kosten van levensonderhoud, criminaliteitscijfers en de hoeveelheid groen;  
e) infrastructuur: o.a. de kwaliteit van de wegen en het elektriciteitsnetwerk en de digitale infrastructuur; 

 f) faciliterende wetgeving: gedragscodes en de ontvankelijkheid overheid op behoeften van het bedrijfsleven;  
g) gunstig belastingklimaat: o.a. de hoogte en stabiliteit van belastingen en uitspraken over belastingen;  
h) aanwezigheid van talent: o.a. geschikte/geschoolde arbeidskrachten en de hoogte van personeelskosten. 

Samenhang elementen ondernemingsklimaat en algemene tevredenheid  

Figuur 4.3 toont de gemiddelde score per element van het ondernemingsklimaat en laat zien in hoeverre deze scores 

samenhangen met het algemene rapportcijfer in een zogenoemde ‘prioriteitenmatrix’. Over het algemeen zien we 

dat elementen die ‘slechter’ scoren van grotere invloed zijn op het rapportcijfer voor het generieke 

ondernemingsklimaat. Zo scoren de samenhang in de maatschappij, een gunstig belastingklimaat en faciliterende 

wetgeving beneden gemiddeld (‘neutraal’ tot ‘enigszins goed’) en zijn deze daarnaast ook van relatief grote invloed 

op het algemene rapportcijfer. Deze elementen kunnen daarom aangemerkt worden als mogelijke verbeterpunten. 

De kwaliteit van leven, de infrastructuur en de nabijheid van belanghebbenden scoren daarentegen 

bovengemiddeld (‘enigszins goed’ tot ‘goed’), maar deze hebben juist relatief weinig impact op het algemene 

rapportcijfer. De kwaliteit van diensten scoort ook bovengemiddeld (‘enigszins goed’) en is daarnaast de op een na 

belangrijkste graadmeter voor het algemene rapportcijfer. Dit element dient daarom benut te worden. De 

aanwezigheid van talent scoort gemiddeld (richting ‘enigszins goed’) en is van relatief minder belang voor het 

algemene rapportcijfer. 
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Figuur 4.3 Faciliterende wetgeving, belastingklimaat en samenhang in maatschappij belangrijkste verbeterpunten 
Nederlandse ondernemingsklimaat 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: De gemiddelde score per element is het gemiddelde van de gegeven antwoorden tussen de 1 (heel erg slecht) en de 

7 (heel erg goed) waarbij 4 neutraal is. De samenhang met het algemene rapportcijfer voor het ondernemingsklimaat 
is de correlatie tussen het gegeven rapportcijfer (1-10) en de gegeven score per element van het 
ondernemingsklimaat (1-7). De verticale en horizontale stippellijnen vertegenwoordigen het gemiddelde van de 
samenhang/correlatie (gemiddeld 0,36) en de scores per element (gemiddeld 4,8). 

Opvallend is dat juist elementen waar veel publiciteit naar uitgaat — zoals infrastructuur (denk aan Schiphol) en de 

aanwezigheid van talent (denk aan de expatregeling of een tekort aan geschikt personeel) — minder van belang zijn 

voor de algemene tevredenheid over het ondernemingsklimaat. Een mogelijke verklaring is dat deze elementen 

relevanter zijn voor enkele grotere en meer internationale bedrijven. Voor mkb’ers (86 procent van de respondenten) 

en organisaties met een meer regionale of nationale oriëntatie zijn fundamentele zaken als een gunstig 

belastingklimaat een veel grotere graadmeter voor de algemene tevredenheid (zie Figuur B.3 en Figuur B.4 in Bijlage 

B). Bij internationale organisaties is ook de kwaliteit van diensten niet van bovengemiddeld belang. Bij alle soorten 

bedrijven — qua grootte en geografische oriëntatie — blijkt faciliterende wetgeving het slechtst te scoren én de 

grootste samenhang te hebben met het algemene rapportcijfer. Desondanks scoort geen enkel element gemiddeld 

lager dan ‘neutraal’. 

Uitsplitsingen tevredenheid elementen ondernemingsklimaat per sector 

Als we de tevredenheid van de diverse elementen uitsplitsen naar sector dan valt op dat er geen grote verschillen 

zijn (zie Figuur 4.4). In de agro, energie & watersector en de industrie loopt de beoordeling het meest uiteen waarbij 

faciliterende wetgeving en het belastingklimaat onder neutraal scoren en de kwaliteit van diensten en de kwaliteit 

van leven juist als enigszins goed tot goed beoordeeld worden. Verder valt op dat de financiële (en in mindere mate 

de zakelijke) dienstverlening relatief positief staan tegenover vrijwel alle elementen. Met name het belastingklimaat 

en de faciliterende wetgeving worden veel positiever beoordeeld door de financiële dienstverlening dan door 

andere sectoren. Dit is opvallend gezien de berichtgeving rond de intensivering van de bancaire regelgeving en de 

ingrepen op het gebied van beloningsbeleid in de sector. De aanwezigheid van talent scoort gemiddeld (richting 

‘enigszins goed’), waarbij de sectoren bouwnijverheid & vastgoed en de informatie & communicatie het minst positief 

zijn. De infrastructuur en de kwaliteit van leven scoren over het algemeen enigszins goed tot goed en worden door 

de zakelijke dienstverlening het meest positief beoordeeld. 
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Figuur 4.4 Bij de sectoren agro, energie & water en de industrie verschilt de tevredenheid over de diverse 
aspecten van het ondernemingsklimaat het meest 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: De gemiddelde score per element is het gemiddelde van de gegeven antwoorden tussen de 1 (heel erg slecht) en de 

7 (heel erg goed) waarbij 4 neutraal is. 

4.2 Voorspelbaarheid Nederlandse overheidsbeleid  

Over het algemeen is het bedrijfsleven positief over de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid. Dit jaar is in de 

Monitor ook gevraagd in hoeverre men verschillende aspecten van het overheids- en monetaire beleid al dan niet 

voorspelbaar vindt (zie Figuur 4.5). De verschillen tussen de diverse aspecten zijn klein en zo’n 30 tot 40 procent staat 

voor alle dimensies neutraal tegenover de stellingen. Het meest voorspelbaar scoren monetair beleid en openbare 

dienstverlening (gemiddeld tussen ‘neutraal’ en ‘enigszins voorspelbaar’). Aspecten die als relatief slecht 

voorspelbaar worden beoordeeld zijn het belastingbeleid en wettelijke voorschriften die van invloed zijn op het 

bedrijfsleven. Deze twee aspecten kwamen ook terug als negatieve uitschieters in Figuur 4.2 over de tevredenheid 

met diverse elementen van het ondernemingsklimaat. Het is mogelijk dat de relatief slechte voorspelbaarheid één 

van de onderliggende oorzaken is voor de algemene ontevredenheid over deze twee elementen. 
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Figuur 4.5 Bedrijfsleven over het algemeen positief dan wel neutraal over de voorspelbaarheid van het 
overheidsbeleid zonder grote verschillen tussen diverse aspecten 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Gesorteerd op het aandeel enigszins tot heel erg voorspelbaar. 

4.3 Ontwikkeling ondernemingsklimaat en mogelijk vertrek 

Er is geen eenduidig beeld of het ondernemingsklimaat verslechtert, maar verplaatsing van activiteiten naar buiten 

Nederland wordt niet massaal overwogen (zie Figuur 4.6). Zo’n 32 procent van de respondenten is het eens met de 

stelling dat het Nederlandse ondernemingsklimaat de afgelopen jaren is verslechterd terwijl 27 procent het hier niet 

mee eens is. Bijna 41 procent staat neutraal tegenover de stelling. In de Monitor van vorig jaar bleek ook al dat er 

geen eenduidig beeld is of de houding van de maatschappij ten opzichte van bedrijfsactiviteiten is verslechterd (De 

Jong et al., 2021a).  

 

Maar liefst 39 procent is het zeer oneens met de stelling dat de organisatie regelmatig overweegt om activiteiten 

naar het buitenland te verplaatsen en nog eens 23 procent is het hier (enigszins) mee oneens. Daar staat tegenover 

dat bijna 23 procent dit op zijn minst enigszins overweegt. Het hoeft hier niet om alle activiteiten te gaan. Van de 

organisaties die menen dat het ondernemingsklimaat in Nederland de afgelopen jaren enigszins tot zeer is 

verslechterd overweegt een groter aandeel om ook echt activiteiten naar het buitenland te verplaatsen (zie Figuur 

B.5 in Bijlage B). 
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Figuur 4.6 Bijna 62 procent van het bedrijfsleven overweegt niet om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Internationale organisaties zijn negatiever over de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat en ze overwegen vaker 

om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen dan niet-internationale organisaties (zie Figuur B.6 in Bijlage B). 

Zo’n 32 procent vindt het ondernemingsklimaat enigszins tot zeer verslechterd en maar liefst een derde overweegt 

enigszins tot ten zeerste om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen. Er is echter ook onder internationale 

organisaties een krappe meerderheid die dit (helemaal) niet overweegt. 

Box 4.1 Verschil tussen bedrijven die overwegen te vertrekken en bedrijven die dat niet doen 

De administratieve bedrijvendata van het CBS geeft ons op bedrijfsniveau inzicht in het aantal werkzame FTE, 
de omzet en winstgevendheid van het bedrijf en de mate waarin het bedrijf gebruikmaakt van de WBSO-
regeling. Om te onderzoeken of de groep bedrijven die regelmatig overweegt om activiteiten naar het 
buitenland te verplaatsen op deze vier uitkomstmaten significant verschilt van de groep bedrijven die dat niet 
doet zijn vier t-toetsen uitgevoerd. De resultaten laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen de 
twee groepen als het gaat om het gemiddeld aantal werkzame FTE (p = 0,37) en de omzet (p = 0,70) en winst 
(p = 0,10). Wel maken de bedrijven die overweegt om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen significant 
meer gebruik van de WBSO-regeling (p = 0,02). Het gebruik lag in deze groep met 38,9 procent ruim 13,4 
procentpunt hoger dan in de groep die dat niet overwoog.   
 

Construct 
Verschil  

groepen 

Gemiddelde 

groep bedrijven  
(niet-vertrekkers) 

Gemiddelde 

groep bedrijven 
(vertrekkers) 

Statistiek P-waarde 

Werkzame personen (FTE) 80 264 184 0,89 0,37 

Omzet 11437956 62691301 51253345 0,37 0,71 

Bedrijfsresultaat (in 1000) -443 346 789 -1,66 0,10 

SO-uren -0,134 0,255 0,389 -2,37 0,02 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1 – deze tabel is gebaseerd op 451 waarnemingen 
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5 Koppeling met CBS Microdata 

Uit de koppeling met de CBS Microdata blijkt dat sommige typen bedrijven onder- 

vertegenwoordigd zijn, terwijl andere juist te vaak voorkomen in de steekproef. Na 

correctie voor deze dekkingsfouten blijven de hoofdbevindingen van de Monitor 

overeind.  

De indicatoren van innovatie die de Monitor meet vormen een complement voor de bij het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) beschikbare administratieve bedrijvendata (Microdata). Koppeling tussen deze twee bronnen maakt 

het mogelijk om de representativiteit van de in de Monitor gebruikte steekproef te verifiëren. Door de Monitordata 

gestructureerd op te hogen kunnen bevindingen uit de Monitor vertaald worden naar uitkomsten die representatief 

zijn voor de gehele populatie van bedrijven in Nederland. Deze representativiteitstoets voeren we uit voor alle in de 

samenvatting gerapporteerde kernbevindingen. Ook wordt het door deze koppeling mogelijk om in de Monitor 

gemeten thema’s te relateren aan de Microdata over Nederlandse bedrijven en vice versa. Hierover zijn op enkele 

plekken in het rapport boxen opgenomen (zie Box 2.7, Box 3.1 en Box 4.1). 

 

Deze additionele analyses worden mogelijk doordat respondenten in de Monitor zijn gevraagd naar het Kamer van 

Koophandel-nummer (KvK-nummer) van hun bedrijf. Met dit KvK-nummer kunnen de Monitordata worden 

gekoppeld aan de CBS-Microdata. Om de vertrouwelijkheid van de data te waarborgen voert het CBS de 

datakoppeling uit, waarbij de data volledig geanonimiseerd worden. Op deze manier zijn bevindingen voor de 

onderzoekers niet meer te herleiden naar individuele bedrijven en/of personen.6 

 

In het bijzonder is de Monitor aan de volgende CBS-Microdatabestanden gekoppeld: 

• Algemeen bedrijvenregister (ABR) voor de periode 2007 t/m 2021; 

• Aangifte omzetbelasting (BTW) voor de periode 2007 t/m 2020; 

• Financiën van niet-financiële ondernemingen (NFO) voor de periode 2007 t/m 2020; 

• Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) voor de periode 2016 t/m 2020. 

 

Voor meer informatie over deze bestanden verwijzen wij de geïnteresseerde lezer naar documentatiebestanden zoals 

jaarlijks gerapporteerd door het CBS. In paragraaf 5.1 lichten wij toe welke data we hebben gebruikt. 

5.1 Resultaten datakoppeling 

Aan alle respondenten van de Monitor is gevraagd of zij hun KvK-nummer wilden invullen. In totaal hebben wij voor 

495 van de 712 organisaties/respondenten een uniek en geldig KvK-nummer ontvangen.7 Deze KvK-nummers zijn 

versleuteld door het CBS en voor de onderzoekers beschikbaar gesteld in een beveiligde omgeving (genaamd: RA-

omgeving). Deze twee stappen zijn grafisch weergegeven in Figuur 5.1 (zie rode vlakken). 

 
6  Tevens heeft het CBS ter borging van de privacy vooraf een check uitgevoerd op de in dit hoofdstuk gepresenteerde 

resultaten (zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-Microdata/Microdata-zelf-onderzoek-doen). In de 
rest van dit hoofdstuk staat daarom enkele keren ‘n<10’ gerapporteerd omdat het aantal observaties per rij/kolom/cel 
niet onder de 10 mag zijn. 

7  Om het slagingspercentage van de koppeling te verbeteren zijn waar mogelijk missende of foutieve KvK-nummers aan te 
vullen en te verbeteren. Die kan bijvoorbeeld door KvK-nummers zoals ‘12345678’ of ‘99999999’ te verwijderen en 
vervolgens de missende nummers waar mogelijk handmatig aan te vullen. Het aanvullen van KvK-nummers is niet 
mogelijk voor organisaties die volledig anoniem gerespondeerd hebben.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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De versleutelde enquêtegegevens zijn vervolgens gekoppeld met het ABR van het CBS (zie Figuur 5.1). De figuur is 

als volgt te lezen: de pijlen vertegenwoordigen de koppelstappen die zijn ondernomen, de blauwe vlakken 

vertegenwoordigen de CBS Microdatabestanden en in het grijs zijn de gebruikte koppelsleutels (zie legenda) en 

koppelslagingspercentages weergegeven. Figuur 5.1 laat zien dat 93,5 procent van de data gekoppeld zijn aan het 

ABR (463 van de 495) op het niveau van de juridische entiteit (ook wel het persoonsidentificatienummer genoemd). 

Vervolgens is dit bestand gekoppeld aan een ABR-bestand op het bedrijfsidentificatieniveau (BEID). In totaal kwamen 

wij uit op 451 bedrijfseenheden. Dit bestand geldt als het kernbestand dat gebruikt wordt voor de verdere koppeling, 

validatie en analyse. In de figuur is dit vlak daarom gestreept omcirkeld.8 

Figuur 5.1 Koppelschema van de enquêtedata en de verschillende CBS-Microdatabestanden  

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Het schema leest als volgt: van de 495 enquêterespondenten met een geldig en uniek KvK-nummer kunnen op basis 

van KvK-nummers 463 (93,5 procent) gekoppeld worden aan het ABR in de CBS-Microdata. Het met streepjes 
omcirkelde ABR-bestand (ABR op bedrijfsniveau) met 451 respondenten uit de Nederlandse Innovatie Monitor geldt 
als het kernbestand voor de verdere koppeling en validatie en bevat enkel unieke bedrijfsidentificatienummers. Dit 
bestand is vervolgens gekoppeld aan de BTW-, WBSO- en NFO-bestanden.  

Met dit kernbestand vinden we vervolgens voor 97,6 procent (440 van de 451 respondenten) BTW-data met daarin 

onder andere omzet- en exportcijfers. Voor de WBSO- en NFO-databestanden geldt dit respectievelijk voor 51,7 en 

34,5 procent. Een deel van de niet te koppelen data kan verklaard worden omdat de NFO-, WBSO- en BTW-data 

over 2020 gaan terwijl de enquête voor de Monitor in 2022 is gehouden. Daarnaast is het ook niet te verwachten dat 

we voor alle respondenten data vinden in bijvoorbeeld de WBSO- of NFO-datasets. Dit is zo omdat niet ieder bedrijf 

gebruikmaakt van de WBSO-regeling en de NFO-data geen integrale dataset betreft.9 

 
8  Het uiteindelijke gekoppelde aantal van 451 is lager dan de oorspronkelijke 495, omdat meerdere KvK-nummers onder 

één bedrijfsidentificatienummer kunnen vallen. Het gros van het ‘koppelverlies’ is dus terug te voeren op de transformatie 
van KvK-nummers naar bedrijfseenheden. Daarnaast konden ook enkele respondenten van de Monitor niet gekoppeld 
konden worden aan het ABR op de juridische entiteit.  

9  Er zijn meerdere oorzaken waarom het koppelpercentage met de NFO-data relatief laag ligt. Belangrijkste oorzaken zijn:   
- de NFO is samengesteld uit de Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen (SFKO) en de Statistiek Financiën van 

Grote (niet-financiële) Ondernemingen (SFGO). De SFGO is een integrale enquête (de volledige populatie is 
vertegenwoordigd), de SFKO bevat non-respons. Dit drukt het koppelpercentage; 

- De NFO bevat informatie over ondernemingen die actief zijn in de niet-financiële sector. De ondernemingen uit de 
financiële sector, bijvoorbeeld banken en het verzekeringswezen, zijn niet in de NFO opgenomen;  

- De NFO bevat informatie over alle rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingsgroepen. De ondernemingen 
zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld de eenmanszaak, VOF, maatschap of CV zijn niet in de NFO opgenomen. 
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Verschillen tussen gekoppelde en niet-gekoppelde respondenten 
Figuur 5.1 laat zien dat voor 217 respondenten geen KvK-nummer beschikbaar is. Uit een viertal aanvullende analyses 

blijkt dat er voor drie van vier onderzochte constructen significant verschil zit tussen gekoppelde en niet-gekoppelde 

respondenten (zie Tabel C. 2). De verschillen zijn beperkt qua omvang (met een maximale absolute waarde van 0,35 

op een 7-puntsschaal voor het construct ‘exploitatieve innovatie’). Een belangrijke verklaring voor deze verschillen 

kan gevonden worden in de verschillende onderzoekspopulaties waaruit de respondenten getrokken zijn — zo heeft 

het externe panel zich meer op het kleinbedrijf gericht en ligt het koppelpercentage hier substantieel lager dan voor 

de andere wervingskanalen. Voor de representativiteitstoets maakt dit echter niet uit, omdat het hiervoor gebruikte 

wegingsmodel ook corrigeert voor verschillen tussen koppelbare en niet-koppelbare respondenten. Dergelijke 

verschillen kunnen wel van invloed zijn op de resultaten getoond in Box 2.7, Box 3.1 en Box 4.1; deze gelden namelijk 

enkel voor de 451 gekoppelde respondenten.  

5.2 Representativiteit van de Monitordata 

Om inzicht te krijgen in de representativiteit van onze steekproef vergelijken we de in de Monitor verzamelde data 

met gegevens in de Microdata. Daarbij is gekeken naar de organisatieomvang, de sector waarin de organisatie 

opereert, de provincie waarin de organisatie gevestigd is, de bedrijfsleeftijd en het gebruik van de WBSO-regeling. 

Deze bedrijfskarakteristieken zijn uitgevraagd in de Monitor en dus beschikbaar voor de volledige steekproef (n = 

712), waarmee een beeld ontstaat van de mate waarin de Monitordata een goede afspiegeling vormen van de 

Nederlandse bedrijvenpopulatie.  

  

Hierbij moeten twee voorbehouden worden gemaakt. Ten eerste zijn er verschillen tussen de manier waarop een 

kenmerk is uitgevraagd in de Monitor en de wijze waarop deze beschikbaar is in de Microdata.10 Dit vormt vooral een 

uitdaging voor het kenmerk organisatieomvang, omdat in de Monitor is gevraagd naar het aantal werknemers en we 

in de Microdata beschikking hebben over het aantal fte’s.11 Voor een aanzienlijk deel van de organisaties die in de 

Monitor aangeven meer dan één werknemer te hebben, vermeldt de Microdata minder dan 1 fte. Om deze reden is 

ervoor gekozen alle vergelijkingen uit te voeren op basis van de gehele populatie van bedrijven uit de Microdata, 

dus inclusief de bedrijven die minder dan 1 fte hebben.  

 

Ten tweede gaat deze vergelijking altijd uit van één enkel kenmerk (bv. omvang van de organisatie) en houdt zij dus 

geen rekening met kruisverbanden tussen kenmerken. Bijgevolg kan de niet-representativiteit worden overschat, 

bijvoorbeeld omdat grote bedrijven vaker voorkomen in specifieke sectoren (bv. industrie). Een 

oververtegenwoordiging van grote bedrijven impliceert dan automatisch een oververtegenwoordiging in deze 

sectoren. In het wegingsmodel (zie sectie 5.3) worden alle kenmerken tegelijkertijd meegenomen, waarmee wel voor 

dergelijke kruisverbanden gecontroleerd wordt. Om deze reden verwijzen we hieronder veelvuldig naar de 

resultaten van het wegingsmodel om aan te geven of de resultaten van de enkelvoudige vergelijkingen 

overeenkomen met de vergelijking waarin alle kenmerken gelijktijdig worden meegenomen.  

Organisatieomvang 

Tabel 5.1 toont een vergelijking tussen de bedrijfsomvang (in medewerkers) van de enquêterespondenten en de 

omvang van de bedrijven (in fte) in de populatie van de Microdata. De resultaten laten zien dat er een duidelijke 

ondervertegenwoordiging is van kleinere ondernemingen (tot en met 10 medewerkers / fte) is. Als gevolg hiervan is 

 
10  Ook kan het zo zijn dat bedrijven in meerdere sectoren en/of meerdere provincies actief zijn en er hierdoor discrepanties 

ontstaan tussen de in de Monitor verzamelde data en de gegevens bekend in de Microdata.  
11  Voor één derde van de respondenten komt de omvangklasse in medewerkers (o.b.v. de Monitordata) niet overeen met 

de omvangklasse in fte (o.b.v. de Microdata).  
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er ook een duidelijke oververtegenwoordiging van de grotere bedrijven (meer dan 10 fte). 12 Dit is gedeeltelijk te 

verklaren doordat zzp’ers niet konden meedoen aan de Monitor. 13  De oververtegenwoordiging van grote 

organisaties wordt bevestigd door het wegingsmodel (zie sectie 5.3). 

Tabel 5.1 Kleine bedrijven met 10 fte of minder zijn in de enquête ondervertegenwoordigd 

Omvang Aantal enquête Percentage enquête Percentage populatie 

2 – 10 medewerkers / 0 - 10 fte 103 14,5% 97,2% 

11 – 49 medewerkers / 11 - 49 fte 210 29,5% 2,2% 

50 – 99 medewerkers / 50 - 99 fte 128 18,0% 0,3% 

100 – 249 medewerkers / 100 - 249 fte 169 23,7% 0,2% 

250+ medewerkers / 250+ fte 102 14,3% 0,1% 

Totaal  712 100% 100% 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022)  

Provincie  

Tabel 5.2 toont een vergelijking tussen de vestigingsprovincie van de enquêterespondenten en de provincies in de 

populatie van de Microdata. Hieruit blijkt dat de Monitordata een goede geografische afspiegeling van het 

bedrijfsleven in Nederland vertegenwoordigen. De resultaten van het wegingsmodel (zie sectie 5.3) bevestigen dit 

beeld.  

Tabel 5.2 De Monitordata geeft een goede geografische afspiegeling van de Nederlandse bedrijfspopulatie 

Provincie Aantal enquête Percentage enquête Percentage populatie 

Drenthe/Gelderland/Overijssel 135 19.0% 19,5% 

Groningen/Friesland 38 5,3% 6,2% 

Limburg 45 6,3% 5,1% 

Noord-Brabant/Zeeland 110 15,4% 16,5% 

Noord-Holland/Flevoland 158 22,2% 22,9% 

Utrecht 82 11,5% 8,6% 

Zuid-Holland 144 20,2% 21,2% 

Totaal  712 100% 100% 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  In de tabel zijn provincies geclusterd. Hiervoor is gekozen om aan de outputeisen van het CBS te voldoen. 

Sector 

Tabel 5.3 toont een vergelijking tussen de sectoren van de enquêterespondenten en de sectoren in de populatie van 

de Microdata. In de Monitordata zijn met name de industrie, de informatie- & communicatiesector en de sector 

vervoer & logistiek oververtegenwoordigd. Daar tegenover staat een ondervertegenwoordiging voor de sectoren 

overheid, zorg & onderwijs en cultuur, horeca, sport & recreatie. De overige sectoren vormen een betere afspiegeling 

van de populatie. Uit de resultaten van het wegingsmodel (zie sectie 5.3) blijkt dat – gecontroleerd voor andere 

 
12  Een voordeel hiervan is dat er voldoende grote bedrijven in onze steekproef zitten om uitspraken te kunnen doen over 

deze typen bedrijven, iets wat bij een goede afspiegeling van de populatie niet het geval zou zijn geweest. 
13  Uit de resultaten van de SEO-notitie “Nederlandse Innovatie Monitor en Microdata” (De Jong et al., 2021b) blijkt dat dit 

aandeel ruim 80 procent van de populatie in de Microdata betreft. 
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bedrijfskenmerken – er met name een oververtegenwoordiging is in de zakelijke en financiële dienstverlening en de 

informatie- & communicatiesector. 

Tabel 5.3 In de enquête zijn de industrie en informatie- & communicatiesector en vervoer & logistiek 
oververtegenwoordigd 

Sector Aantal enquête Percentage enquête Percentage populatie 

Agro, energie & water 40 5,6% 3,9% 

Bouwnijverheid & vastgoed 66 9,3% 12,3% 

Cultuur, horeca, recreatie & sport 41 5,8% 15,1% 

Financiële dienstverlening 37 5,2% 4,9% 

Handel 76 10,7% 13,4% 

Industrie 120 16,9% 3,6% 

Informatie & communicatie 66 9,3% 5,3% 

Overheid, zorg & onderwijs 66 9,3% 14,8% 

Vervoer & logistiek 45 6,3% 2,7% 

Zakelijke dienstverlening 155 21,8% 23,9% 

Totaal 712 100% 100% 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  Het ABR bevat voor iedere bedrijfseenheid een SBI-code (vier of vijf cijfers). Deze zijn ingedeeld in de bovenstaande 

klassen o.b.v. de eerste twee cijfers (de SBI-codes die starten met 01 t/m 09 en 35 t/m 39 vallen in dit onderzoek 
bijvoorbeeld onder de sector ‘Agro, energie & water’). 

Organisatieleeftijd 

Tabel 5.4 toont een vergelijking tussen de leeftijd van de organisaties van de enquêterespondenten en de 

organisatieleeftijd in de populatie van de Microdata. Doordat de in de Microdata beschikbare oprichtingsjaren niet 

ver genoeg terug gaan, tonen we hier enkel de verdeling tussen jonge organisaties (d.w.z. opgericht na 2015) en de 

overige organisaties. Er is sprake van een sterke ondervertegenwoordiging van jonge organisaties in de steekproef 

van de Monitor. Hoewel dit gedeeltelijk samenhangt met de ondervertegenwoordiging van kleine organisaties, laten 

de resultaten van het wegingsmodel (zie sectie 5.3) zien dat zelfs als hiervoor gecontroleerd wordt er nog steeds 

sprake is van een tekort aan organisaties opgericht na 2015 in onze steekproef.  

Tabel 5.4 Oudere bedrijven zijn oververtegenwoordigd in de steekproef van de Monitor 

Oprichtingsjaar Aantal enquête Percentage enquête Percentage populatie 

Tot en met 2015 650 91,3% 49,0% 

Na 2015 62 8,7% 51,0% 

Totaal  712 100% 100% 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

WBSO-gebruik 

Tenslotte toont Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. een vergelijking tussen het WBSO-gebruik van de organisaties 

van de enquêterespondenten en het WBSO-gebruik in de populatie van de Microdata. Het valt op dat de 

respondenten van de Monitor bovenmatig vaak gebruikmaken van deze subsidieregeling, wat erop wijst dat 

bedrijven die actief zijn op innovatiegebied een grotere kans hebben om deel te nemen aan de Monitor. Van de 

enquêterespondenten maakt 23 procent gebruik van de WBSO (488 van de 634 organisaties) tegenover minder dan 

1 procent in de gehele populatie van bedrijven in Nederland. Deze aanzienlijke oververtegenwoordiging van WBSO-
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bedrijven blijkt ook uit de resultaten van het wegingsmodel (zie sectie 5.3). In dit model houden we tevens rekening 

met de mate waarin een bedrijf gebruikmaakt van de WBSO (o.b.v. WBSO-uren), maar deze mate van gebruik heeft 

geen grote invloed op de kans om aan de Monitor deel te nemen – d.w.z. bedrijven die WBSO gebruiken maken 

allemaal ongeveer dezelfde hogere kans om deel te nemen aan de Monitor ongeacht het aantal WBSO-uren dat zij 

afnemen.  

Tabel 5.5 Bedrijven die gebruikmaken van WBSO nemen relatief vaak deel aan de Monitor  

Provincie (o.b.v. Microdata) Aantal enquête Percentage enquête Percentage populatie 

Geen WBSO gebruikt 146 77,0% 99,3% 

Wel WBSO gebruikt 488 23,0% 0,7% 

Totaal  634 100% 100% 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  78 enquêterespondenten gaven te kennen niet te weten of de organisatie gebruikmaakt van de WBSO-regeling. Deze 

respondenten zijn bij deze vergelijking achterwege gelaten.  

5.3 Wegingsmodel 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat sommige bedrijfskarakteristieken zijn ondervertegenwoordigd, terwijl andere juist 

te vaak voorkomen in de steekproef. Hierom is besloten om een representativiteitstoets uit de voeren door de data 

te wegen. Het doel van deze weging is om de data representatief te maken voor het Nederlandse bedrijfsleven en 

te verifiëren dat de resultaten op deze gewogen data niet substantieel afwijken van de ongewogen data.  

 

Logistisch regressiemodel 

De weging is gebaseerd op een logistische regressiemodel dat de kans om aan de Monitor deel te nemen voorspelt 

op basis van de organisatieomvang (o.b.v. het aantal fte), de sector waarin het bedrijf hoofdzakelijk actief is, de 

provincie waarin het bedrijf gevestigd is, het onderscheid tussen bedrijven die na 2015 zijn opgericht en de rest van 

de populatie, en de mate waarin het bedrijf gebruikmaakt van de WBSO-regeling. Dit model wordt gebruikt om voor 

elke gekoppelde enquêterespondent de kans van deelname aan de Monitor te berekenen. De inverse van deze kans 

geeft het gewicht dat elke respondent krijgt toegekend. Het idee van deze manier van wegen is dat bedrijven met 

karakteristieken die zijn oververtegenwoordigd in de Monitor (grote kans op deelname) een kleiner gewicht krijgen, 

terwijl bedrijven met karakteristieken die zijn ondervertegenwoordigd (kleine kans op deelname) juist een groter 

gewicht krijgen.14 

Resultaten van het wegingsmodel 
Volledige uitkomsten van het logistisch regressiemodel zijn opgenomen in Tabel C. 1. Samengevat lijken de data: 

● een oververtegenwoordiging van bedrijven in de zakelijke en financiële dienstverlening en de informatie- & 

communicatiesector te bevatten; 

● een ondervertegenwoordiging van kleinere organisaties (m.n. 0 tot en met 10 fte) te bevatten; 

● een representatieve geografische afdekking te bevatten;  

● een oververtegenwoordiging van organisaties die gebruikmaken van de WBSO (d.w.z. organisaties die actief 

zijn op het gebied van innovatie) te bevatten; 

● binnen de groep van WBSO-gebruikers een representatieve afdekking van de mate van gebruik te bevatten;  

● een ondervertegenwoordiging van jongere organisaties (opgericht na 2015) te bevatten.  

 
14  Dat de gewichten enkel berekend kunnen worden voor gekoppelde respondenten maakt niet uit: het wegingsmodel 

corrigeert automatisch voor eventuele systematische verschillen tussen koppelbare en niet-koppelbare respondenten.  
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Conclusie: voornaamste bevindingen blijven kwalitatief overeind na weging naar representativiteit  

Alle bevindingen gerapporteerd in de samenvatting van dit rapport zijn gewogen naar sector, organisatieomvang, 

organisatie leeftijd, provincie en WBSO-gebruik (met behulp van het wegingsmodel), zodat zij op deze kenmerken 

als representatief voor de Nederlandse bedrijvenpopulatie kunnen worden beschouwd. De figuren met de gewogen 

resultaten zijn te vinden in Bijlage C (zie Figuur C.1 tot en met Figuur C.5). De gewogen resultaten zijn kwalitatief in 

de lijn met de ongewogen resultaten die in de samenvatting gerapporteerd zijn. Wel zijn er enkele kwantitatieve 

verschillen, zoals een sterker gepolariseerd beeld bij de klimaatambities van bedrijven, een groter aandeel bedrijven 

dat zich wil richten op betaalbare en duurzame energie (+11,6 procentpunt), en de maatschappelijke samenhang 

die minder sterk correleert met het algehele rapportcijfer voor het ondernemingsklimaat en daardoor van het 

verbeterkwadrant naar het aandachtkwadrant gaat.  

5.4 Additionele analyses 

Samenhang innovatieconstructen en WBSO 

Om de samenhang tussen het gebruik van de WBSO-regeling en de innovatieconstructen gemeten in de Monitor te 

onderzoeken, hebben we gekeken naar de mate waarin bedrijven die gebruikmaken van de regeling verschillen van 

bedrijven die dat niet doen. Figuur 5.2 toont dat WBSO-bedrijven gemiddeld genomen hoger scoren op de 

innovatievormen. De figuur is als volgt te lezen: de uithoeken van de diagrammen staan voor de in de Monitor 

gemeten constructen (e.g. ‘exploitatieve innovatie’ enzovoorts). De stralen in het web zijn genummerd met de 

waarden 1 tot en met 7, waarbij een ‘1’ staat voor de laagste score en een ‘7’ voor de hoogst haalbare score. De rode 

lijn vertegenwoordigen de gemiddelden voor bedrijven die wel gebruikmaken van de WBSO , de blauwe lijn het 

gemiddelde van de bedrijven die geen gebruikmaken van de regeling.  

Figuur 5.2 Organisaties die gebruikmaken van de WBSO scoren gemiddeld genomen hoger op de constructen  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-data, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Intuïtief is het goed te verklaren dat het gebruikmaken van de WBSO-regeling minder/negatief samenhangt met het 

construct ‘bedrijfsprestaties’. Dit komt omdat de WBSO-regeling een fiscale regeling voor research en development 

betreft; het inzetten van middelen (personeel, kosten, uitgaven) voor deze werkzaamheden staat op korte termijn 

haaks op de bedrijfsprestaties. Het is echter waarschijnlijk dat de voordelen van het WBSO-gebruik pas op de langere 

termijn een positief effect hebben op de bedrijfsprestaties. 

 

Een logische vervolgstap is om te onderzoeken of de verschillen gedreven worden door enkele bedrijfskenmerken. 

Om dit te onderzoeken is een viertal lineaire regressiemodellen op de gewogen data uitgevoerd. De resultaten van 

deze modellen laten zien dat gecontroleerd voor de bedrijfskarakteristieken omvang, organisatieleeftijd, sector en 

het geografisch gebied waar de organisatie hoofdzakelijk actief is, het gebruik van de WBSO niet statistisch significant 

samenhangt met de vier in de Monitor gemeten constructen.  

Tabel 5.6 Het gebruik van de WBSO-regeling hangt niet statistisch significant samen met de innovatieconstructen 

 
 

Model A 
Coëfficiënt (standaardfout) 

Model B 
Coëfficiënt (standaardfout) 

Afhankelijke variabele Exploitatieve innovatie 

- WBSO ja 0,90*** (0,31) 0,01 (0,28) 

Constante 5,10*** (0,06) 4,34*** (0,32) 

Adjusted R2 0,02 0,37 

Afhankelijke variabele Exploratieve innovatie 

- WBSO ja 1,34*** (0,36) -0,08 (0,32) 

Constante 4,31*** (0,07) 3,05*** (0,36) 

Adjusted R2 0,03 0,39 

Afhankelijke variabele Bedrijfsprestaties 

- WBSO ja -0,05 (0,26) -0,39 (0,26) 

Constante 5,15*** (0,05) 5,41*** (0,30) 

Adjusted R2 -0,002 0,17 

Afhankelijke variabele Managementinnovatie 

- WBSO ja 0,79* (0,36) 0,02 (0,36) 

Constante 3,76*** (0,07) 2,55*** (0,42) 

Adjusted R2 0,01 0,18 

Controle variabelen NEE JA 

Observaties 451 451 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-data, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot:  ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1  

Verkenning panelstructuur van de data 

Vorig jaar zijn van de 508 respondenten met een geldig en uniek KvK-nummer er 477 gekoppeld aan een uniek 

bedrijfsidentificatienummer in de Microdata. Door deze respondenten te koppelen aan de gegevens van de Monitor 

van 2022 is het mogelijk om te zien welk gedeelte in beide jaren heeft deelgenomen. Figuur 5.3 laat zien dat 98 

bedrijven zowel vorig jaar als dit jaar aan de Monitor hebben deelgenomen. Dit betekent dat er beperkte 

mogelijkheden zijn om panelanalyses uit te voeren. 
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Figuur 5.3 98 respondenten met een uniek bedrijfsidentificatienummer participeerden zowel in 2021 als 2022  

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2021-2022 en CBS-data, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Voor deze overlappende 98 respondenten is onderzocht of de gemeten innovatieconstructen voor dit jaar al dan 

niet significant afwijken van de gemeten innovatieconstructen van vorig jaar. Om dit te onderzoeken is een viertal 

tweezijdige gepaarde t-tests verricht op de ongewogen data (zie Tabel 5.7). De resultaten laten zien dat geen van de 

vier overlappende innovatieconstructen significant afwijkt ten opzichte van vorig jaar. Managementinnovatie is wel 

marginaal significant toegenomen bij deze bedrijven. Dit suggereert dat deze bedrijven in het afgelopen jaar nieuwe 

vormen van leidinggeven en samenwerken hebben geïntroduceerd.  

Tabel 5.7 De vier gemeten constructen wijken niet significant af van vorig jaar.  

Construct Schatting Vrijheidsgraden Statistiek P-waarde 

Exploitatieve innovatie -0,13 97 -1,37 0,17 

Exploratieve innovatie -0,03 97 -0,33 0,74 

Bedrijfsprestaties -0,04 97 -0,52 0,61 

Managementinnovatie 0,27 97 1,92 0,06 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerkingen door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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6 Conclusie 

De Nederlandse Innovatie Monitor laat aan de hand van tal van thema's zien hoe 

ondernemend en innovatief Nederland de toekomst tegemoet treedt. De 

toekomstbestendigheid van de Monitor zelf is dit jaar verbeterd met een aantal 

belangrijke methodologische vernieuwingen. 

 
Met ruim zevenhonderd (712) complete en bruikbare vragenlijsten is de deelname aan de Monitor van dit jaar ruim 

honderd respondenten hoger dan vorig jaar. De resultaten van de koppeling met de CBS Microdata laten zien dat 

sommige bedrijfskenmerken in de steekproef zijn ondervertegenwoordigd, terwijl andere juist te vaak voorkomen. 

De representativiteit van de Monitor is ten opzichte van vorig jaar wel verbeterd en na een corrigerende weging 

blijven alle hoofdbevindingen overeind.  

 

Vlak voor de livegang van de Monitor vond de Russische inval in Oekraïne plaats. Na een kleine aanpassing van de 

vragenlijst, konden we hierdoor als een van de eersten publiceren over de gevolgen van de oorlog voor Nederlandse 

bedrijven (Trouw, 2022; ESB, 2022). Aan de andere kant, zijn enkele belangrijke ontwikkelingen die hierdoor in een 

stroomversnelling zijn gekomen (bijv. de almaar stijgende inflatie) niet in de vragenlijst opgenomen. Desalniettemin 

schetst de Monitor ook dit jaar weer een breed beeld van de stand van zaken van en ontwikkelingen in het 

Nederlandse innovatielandschap, waarin veel actuele thema’s zoals duurzaamheid, ondernemingsklimaat en de 

kennistransitie aan bod komen.  

De kernbevindingen op een rij 

• Aandeel klimaatambitieuze bedrijven stijgt voor derde jaar op rij; 

• Bedrijven met een relatief grote ecologische voetafdruk hebben vaker meer tijd nodig; 

• Bedrijfsleven draagt vooralsnog met name bij aan economische ontwikkelingsdoelen... 

• ... maar vindt dat verduurzaming van het leefklimaat meer prioriteit verdient; 

• Wetgeving, belastingen en sociale samenhang verbeterpunten ondernemingsklimaat; 

• Geen eenduidig beeld over of ondernemingsklimaat verslechtert; 

• Steun voor sancties tegen Rusland is groot, zelfs bij gevolgen voor de winstgevendheid; 

• Bijna helft van medewerkers beschikt nu al over de in 2030 benodigde vaardigheden. 

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat het in dit rapport gaat om een veelal beschrijvende analyse, waarbij patronen 

worden afgeleid uit door leidinggevenden gerapporteerde gegevens. Dit betreffen geen causale verbanden. We 

hopen dat onze Monitor inspireert tot verdiepend vervolgonderzoek en daarvoor waardevolle aanknopingspunten 

biedt. 

Onderzoeksagenda 

Vervolgonderzoek naar de kernbevindingen kan ook een plek krijgen in toekomstige edities van de Monitor. 

Enerzijds kan dit een verdiepend karakter hebben, zoals we dit jaar hebben gepoogd met het verder uitdiepen van 

het thema duurzaamheid. Anderzijds, kan het herhaaldelijk opnemen van dezelfde schalen en stellingen ook helpen 

bij het zichtbaar maken van ontwikkelingen over de tijd. We zien hier vooral een mogelijkheid voor het thema 

ondernemingsklimaat, aangezien er over de verbetering dan wel verslechtering van dit klimaat nog geen eenduidig 

beeld is verkregen.  
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De koppeling van de Monitor met de CBS Microdata is dit jaar verder geïntegreerd. Voor alle in de samenvatting 

gerapporteerde kernbevindingen is met behulp van de Microdata vastgesteld tot in hoeverre deze representatief 

zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven (excl. zzp’ers). Hiervoor is gebruikgemaakt van probabilistische 

wegingsmodellen waarbij gelijktijdig voor verschillende bedrijfskenmerken gewogen kan worden. We willen deze 

wegingsmodellen vanaf het volgend jaar over het gehele rapport inzetten. Alle bevindingen in het rapport kunnen 

dan als representatief voor de populatie van bedrijven in Nederland beschouwd worden. 

 

Hiervoor is het noodzakelijk dat het aantal koppelbare respondenten (d.w.z. respondenten met een KvK-nummer) 

groter wordt. Dit jaar is er samengewerkt met een extern panelbureau om de respons op te hogen en 

representatiever te maken. Hoewel dit inderdaad tot een hogere respons heeft geleid en eveneens tot meer kleinere 

bedrijven (die vaak ondervertegenwoordigd zijn in de Monitor), zijn deze respondenten minder geneigd om een 

KvK-nummer te rapporteren. Het aantal koppelbare respondenten neemt dan slechts marginaal toe. Op termijn gaat 

de voorkeur naar de samenwerking met een derde partij (bijv. de Kamer van Koophandel of het Centraal Bureau voor 

de Statistiek) die mogelijkheden hebben om de Monitor onder een grote groep representatieve bedrijven uit te 

zetten. 
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Bijlage A Onderzoeksverantwoording 

Veldwerk 
Van 22 maart tot en met 12 juni 2022 verrichtte SEO in opdracht van de ABS de dataverzameling voor de Monitor. 

Figuur A.1 bevat een responsoverzicht waarin is aangegeven wanneer welke stappen zijn ondernomen. 

 

De respondenten zijn op twee manieren benaderd: 

1. Er zijn uitnodigingen per mail verstuurd naar deelnemers van de Monitor in voorgaande jaren, deelnemers aan 

soortgelijk onderzoek en een respondentenpanel van leidinggevenden; 

2. Er zijn uitnodigingen via een extern platform verstuurd; en 

3. Er zijn open uitnodigingen verspreid via websites, online nieuwsbrieven en sociale media. 

Uitnodigingen per mail  

In totaal zijn bijna 25.000 personen per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan de Innovatie Monitor. Ongeveer 

20 procent van deze personen heeft deelgenomen aan ten minste één van de voorgaande edities van de Monitor; 

overige e-mailadressen komen uit het adressenbestand van Innovatiespotter. Alle genodigden ontvingen een 

gepersonaliseerde uitnodigingsmail met daarin een link om de vragenlijst online te benaderen. Personen die niet 

reageerden naar aanleiding van de vragenlijst zijn tot twee keer toe per e-mail herinnerd aan de uitnodiging. Het 

eerste rappel vond plaats op 6 april, het tweede op 20 april (zie ook Figuur A.1). Ten slotte heeft de UvA het 

alumninetwerk van de Faculteit Economie & Bedrijfskunde) hun adressenbestanden op naam benaderd.  

Uitnodigingen extern platform  

Daarnaast is de vragenlijst verspreid via een online extern platform, Markteffect. Hier zijn potentiële respondenten 

benaderd om de Nederlandse Innovatie Monitor in te vullen. Er is voor gekozen om de vragenlijst net zo lang open 

te laten staan tot er zo’n 200 volledige ingevulde en gefilterde respondenten overbleven. 

Open uitnodigingen 

Bovendien is de Monitor met een open link verspreid via sociale media en onder de aandacht gebracht in 

nieuwsbrieven en op websites van verscheidene organisaties die verwant zijn aan het Nederlandse bedrijfsleven. 

 

De volgende organisaties hebben de open uitnodigingen onder de aandacht gebracht: 

• Amsterdam Business School (ABS); 

• SEO Economisch Onderzoek (SEO); 

• Link Magazine; 

• MT/Sprout; 

• De Steck.  
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Figuur A.1 De dataverzameling heeft tussen 22 maart 2022 en 12 juni 2022 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in 712 respondenten. 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)
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Beloning voor deelname (incentives) 

Alle respondenten zijn op de welkomstpagina van de Monitor ervan op de hoogte gesteld dat ze met deelname aan 

de Monitor een kans maken op het winnen van de Nederlandse Innovatie Prijs 2022. Daarnaast is beloofd om hen 

een op maat gemaakte managementrapportage toe te sturen op basis van de uitkomsten van de Monitor. Met deze 

managementrapportage kunnen bedrijven zich vergelijken met het gemiddelde van hun sector. De 

managementrapportages worden na publicatie naar de deelnemers verstuurd. 

Steekproef 

Opschoning databestand 

In totaal zijn 757 vragenlijsten volledig ingevuld. Om de kwaliteit van de data te waarborgen zijn alle volledige 

vragenlijsten gecontroleerd op de volgende drie punten: 

1. of de respondent niet op elke vraag hetzelfde antwoord heeft gegeven (‘straightliners’);15 

2. of de respondent de vragenlijst niet in een onmogelijk tijdsbestek heeft ingevuld (‘speeders’);16 

3. of de respondent de vragenlijst niet dubbel heeft ingevuld. 

 

In totaal zijn 45 respondenten om één van deze redenen uit de dataset gefilterd, waardoor het totaal aantal 

respondenten op 712 uitkomt (zie Figuur A.2). 

Figuur A.2 Het analysebestand bevat de waarnemingen van 712 respondenten 

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Afkomst data 

Het grootste deel van de respons (33,1 procent) is afkomstig uit een intern panelbestand (n = 236). Daarnaast zijn 

204 respondenten (28,7 procent) afkomstig van het externe panel en komen 183 respondenten (25,7 procent) voort 

uit een adressenbestand van Innovatiespotter. Nog eens 89 respondenten (12,5 procent) hebben gehoor gegeven 

aan een oproep via (i) een online nieuwsbrief, (ii) een verzoek op sociale media, of (iii) via een website van een 

belangenorganisatie, de UvA of SEO. Figuur A.3 geeft de afkomst van de respons grafisch weer. 

 
15  Deze controle is uitgevoerd door te kijken naar de antwoorden die respondenten gaven op de schalen waar negatief 

geformuleerde items in opgenomen waren (ofwel: omgevingsdynamiek en digitale transformatie). Respondenten die 
ondanks de negatief geformuleerde items op alle vragen “zeer mee eens” of “zeer mee oneens” hebben ingevuld zijn uit 
de steekproef gefilterd.  

16  Respondenten die de vragenlijst in minder dan vier minuten hebben ingevuld zijn verwijderd uit de dataset. 

Volledig ingevulde 
(n = 757)

29 speeders uit dataset 
verwijderen

(n = 728)

12 straightliners uit 
verwijderen

(n = 716)

4 dubbelingen uit 
verwijderen

(n = 712)
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Figuur A.3 Een derde van de respondenten is afkomstig uit het eigen panelbestand 

 

Bron:  SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Achtergrondkenmerken organisaties 

Sector. De meeste respondenten zijn afkomstig uit de sectoren zakelijke dienstverlening (n = 155) en de industrie (n 

= 120). Hierna volgen de bouwnijverheid & vastgoed, informatie & communicatie en overheid, zorg & onderwijs 

(allen n = 66). Uit elk van de overige sectoren halen we ongeveer 40 respondenten. Hiermee hebben we voldoende 

respondenten per (samengevoegde) sector om relevante sectoruitsplitsingen te maken. Representativiteit van deze 

verdeling over sectoren ten opzichte van de Nederlandse bedrijvenpopulatie wordt getest in hoofdstuk 5. 

Tabel A.1 Ruim een vijfde van de respondenten is werkzaam in de zakelijke dienstverlening 

Sector Aantal Percentage steekproef 

Agro, energie & water 40 5,6% 

Bouwnijverheid & vastgoed 66 9,3% 

Cultuur, horeca, recreatie & sport 41 5,8% 

Financiële dienstverlening 37 5,2% 

Handel 76 10,7% 

Industrie 120 16,9% 

Informatie & communicatie 66 9,3% 

Overheid, zorg & onderwijs 66 9,3% 

Vervoer & logistiek 45 6,3% 

Zakelijke dienstverlening 155 21,8% 

Totaal 712 100% 

 Noot:  Voor de doeleinden van de beschrijvende analyses is een aantal antwoordcategorieën samengevoegd. Het gaat om 
(i) ‘Landbouw, bosbouw en visserij’ en (ii) ‘Energievoorziening, afvalbeheer en waterbedrijven’ die zijn samengevoegd 
in het cluster ‘Agro, energie & water’. Deze samenvoeging waarborgt dat de sectoren voldoende waarnemingen 
bevatten om betrouwbare analyses te kunnen uitvoeren op sectorniveau.  

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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Geografische gebieden. De meeste organisaties zijn hoofdzakelijk actief op de nationale (n = 279) of wereldwijde 

markt (n = 176). Een klein aantal bedrijven is alleen op de lokale markt aanwezig (n = 41). 

Tabel A.2 De meeste organisaties zijn hoofdzakelijk actief op de nationale markt. 

Geografisch gebied Aantal Percentage 

Lokaal  41 5,8% 

Regionaal  99 13,9% 

Nationaal  279 39,2% 

Europees  117 16,4% 

Wereldwijd  176 24,7% 

Totaal 712 100% 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

 

Type manager. Het grootste deel (46 procent) van de respondenten is algemeen directeur of voorzitter van de RvB 

van de onderneming (zie Tabel A.3). De tweede plek is voor respondenten met een andere functie die niet eerder 

genoemd was. Een analyse van de ingevulde antwoorden toont dat het hier gaat om (i) de adjunct-directeur, 

(ii) business developer of manager, (iii) CCO of commercieel directeur, (iv) eigenaar of oprichter, (v) marketing 

manager of directeur, (vi) partner, of (vii) een product- of programmamanager. 

Tabel A.3 Het grootste deel van de respondenten is directeur/voorzitter van de RvB 

Sector Aantal Percentage 

Algemeen directeur/ Voorzitter van RvB 325 45,6% 

Financieel manager 67  9,4% 

Innovatiemanager 67  9,4% 

Operations manager 93 13,1% 

Andere managementfunctie 136 19,1% 

Geen managementfunctie 24  3,4% 

Totaal 712 100% 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Organisatieomvang. Van de organisaties die hebben deelgenomen aan de vragenlijst is bijna 86 procent te 

classificeren als een mkb (minder dan 250 medewerkers). Het restant (ruim 14 procent) is een groot bedrijf. Hiermee 

is het grootbedrijf in deze steekproef oververtegenwoordigd. Om deze reden zullen dan ook bij verdere analyse 

overal uitsplitsingen naar de organisatieomvang gemaakt worden. Daarnaast zal gekeken worden of de gegeven 

antwoorden voor het grootbedrijf afwijken van het mkb. Dit jaar zijn voor het eerst bedrijven met slechts één 

medewerker niet meegenomen in de Monitor. 
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Tabel A.4 Bijna 86 procent van de respondenten zijn mkb’ers 

Organisatieomvang (aantal medewerkers) Aantal Percentage 

2 - 10 medewerkers  103 14,5% 

11 - 49 medewerkers  210 29,5% 

50 - 99 medewerkers  128 18,0% 

100 - 249 medewerkers 169 23,7% 

250+ medewerkers 102 14,3% 

Totaal  712 100% 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022).  

Organisatieleeftijd. Aan alle respondenten is gevraagd in welk jaar de vennootschap is opgericht (zie Tabel A.5). Bijna 

twee derde (n = 449) van de respondenten geeft daarbij aan dat hun organisatie al voor het jaar 2000 bestond. De 

organisaties van 62 respondenten (9 procent) zijn opgericht na 2015. 

Tabel A.5 Bijna twee derde van de organisaties van respondenten zijn voor 2000 opgericht 

Organisatieleeftijd Aantal Percentage 

Voor 1981  252 35,4% 

1981 - 2000  197 27,7% 

2001 - 2010  125 17,6% 

2011 - 2015  76 10,7% 

Na 2015  62  8,7% 

Totaal  712 100% 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

Vestigingsplaats. De meeste respondenten zijn gevestigd in Zuid-Holland of Noord-Holland, gevolgd door Noord-

Brabant, Utrecht, Gelderland, Limburg en Overijssel (zie Figuur A.4). Aan alle organisaties is gevraagd in welke 

Nederlandse provincies het vestigingsadres is. Als de organisatie in meerdere provincies gevestigd is, dan is er 

gekozen voor de hoofdvestiging. 
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Figuur A.4 De meeste respondenten hebben hun (hoofd)vestiging in Zuid-Holland of Noord-Holland  

 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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Validiteit en betrouwbaarheid 
Met behulp van (i) Cronbach’s alpha, en een (ii) factoranalyse zijn de validiteit en betrouwbaarheid van de gebruikte 

schaalvragen geanalyseerd. De toetsen tonen aan dat er geen reden is om aan de validiteit en betrouwbaarheid van 

de data te twijfelen. De analyses geven aanleiding om voor elke schaal de gemiddelde waarde van de items die tot 

de schaal behoren te berekenen. Deze scores zijn voor de verdere analyses gebruikt. 

Cronbach’s alpha 

Cronbach’s alpha is een veelgebruikte toets om te onderzoeken in hoeverre verschillende items uit een schaal 

verband met elkaar houden (Cronbach, 1951). Een hoge score (0,7 of hoger) is een indicatie dat een schaal 

betrouwbaar is (Nunnally, 1978). Een te hoge score (0,9 of hoger) toont aan dat er wellicht sprake was van 

redundantie in de vragenlijst. Tabel A.6 laat zien dat de Cronbach’s alpha voor de schaalvragen varieert van 0,766 

(exploitatieve innovatie) tot 0,892 (managementinnovatie). Alle alphawaarden zijn boven de drempelwaarde van 0,7 

wat aangeeft dat de constructen intern consistent zijn. Op basis van deze toets is er dus geen probleem in het 

berekenen van een somscore. 

Tabel A.6 De zeven onderzochte constructen zijn alle intern consistent  

Construct Aantal items Cronbach’s alpha (𝜶) 

Exploratieve innovatie 4 0,788 

Exploitatieve innovatie 4 0,766 

Managementinnovatie 6 0,892 

Bedrijfsprestaties 3 0,795 

Digitale transformatie 9 0,856 

Paradoxaal leiderschap 10 0,857 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022)  

Exploratieve factoranalyse 

Het doel van een exploratieve factoranalyse is tweeledig. Allereerst toetst het hoeveel constructen elke schaal meet 

(convergente validiteit). Ten tweede toetst het of de gevonden constructen niet zoveel onderlinge samenhang 

vertonen dat zij niet meer van elkaar te onderscheiden zijn (discriminante validiteit).17 Hieronder zijn beide doelen 

besproken. 

 

Om de convergente validiteit van de schalen te verkennen is iedere schaal eerst afzonderlijk geanalyseerd (zie Tabel 

A.7 tot en met Tabel A.11). De verwachting is daarbij dat iedere schaal eendimensionaal is (één onderliggend 

construct vertegenwoordigt). Uitzondering hierop zijn de schalen voor (i) exploratieve en exploitatieve innovatie, (ii) 

digitale transformatie en de schaal voor (iii) paradoxaal leiderschap die naar verwachting een twee- drie- of 

respectievelijk vijfdimensionaal karakter hebben. Uit de factoranalyse blijkt dat de schalen voor 

managementinnovatie en bedrijfsprestaties inderdaad bestaan uit één factor (één eigenvalue met een waarde groter 

dan 1) en die van exploratieve en exploitatieve innovatie uit twee factoren. Digitale transformatie is niet 

onderscheidend genoeg voor drie, maar wel voor twee factoren en is daarom samengevoegd. Voor paradoxaal 

 
17  Een exploratieve factoranalyse is een veelgebruikte analysemethode om de zogenoemde factorstructuur van een schaal 

te verkennen (Bollen, 1989). Met de factorstructuur bedoelen we het aantal factoren dat schuilgaat onder een schaal en 
de wijze waarop de items van de schaal samenhangen met deze factoren.  
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leiderschap geldt dat het niet onderscheidend genoeg is voor vijf factoren, maar wel voor twee en ook die is daarom 

samengevoegd. 

Tabel A.7 Schattingsresultaten exploratief factormodel exploratieve en exploitatieve innovatie 

Items Factor 1 Factor 2 

exploratieexploitatie_r1 0,633  

exploratieexploitatie_r2 0,746  

exploratieexploitatie_r3 0,680  

exploratieexploitatie_r4 0,685  

exploratieexploitatie_r5 
 

0,823 

exploratieexploitatie_r6 
 

0,518 

exploratieexploitatie_r7 
 

0,560 

exploratieexploitatie_r8  0,549 

Eigenvalues: 4,569; 1,276; 0,735; 0,581; 0,529; 0,480; 0,432; 0,399; 0 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Tabel A.8 Schattingsresultaten exploratief factormodel managementinnovatie 

Items Factor 1 

managementinnovatie_r1 0,785 

managementinnovatie_r2 0,681 

managementinnovatie_r3 0,723 

managementinnovatie_r4 0,816 

managementinnovatie_r5 0,780 

managementinnovatie_r6 0,779 

Eigenvalues: 3,897; 0,544; 0,504; 0,399; 0,360; 0,297 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Tabel A.9 Schattingsresultaten exploratief factormodel bedrijfsprestaties 

Items Factor 1 

bedrijfsprestaties_r1 0,549 

bedrijfsprestaties_r2 0,953 

bedrijfsprestaties_r3 0,778 

Eigenvalues: 2,138; 0,613; 0,249 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Tabel A.10 Schattingsresultaten exploratief factormodel digitale transformatie 

Items Factor 1 Factor 2 

digitaletransformatie_r1 
 

0,813 

digitaletransformatie_r2 
 

0,730 

digitaletransformatie_r3 0,668  

digitaletransformatie_r4 0,698  

digitaletransformatie_r5 0,733 
 

digitaletransformatie_r6 0,736  

digitaletransformatie_r7 0,727  

digitaletransformatie_r8 0,718  

digitaletransformatie_r9 0,703 
 

Eigenvalues: 4,307; 1,423; 0,679; 0,520; 0,505; 0,424; 0,415; 0,388; 0,340 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Tabel A.11-a Schattingsresultaten exploratief factormodel paradoxaal leiderschap 

Items Factor 1 Factor 2 

paradoxaal_r1 0,921  

paradoxaal_r2 0,842  

paradoxaal_r3 0,541  

paradoxaal_r4 
 

0,440 

paradoxaal_r5 0,602 
 

paradoxaal_r6 0,351  

paradoxaal_r7 0,539 0,307 

paradoxaal_r8 0,749  

paradoxaal_r9 0,607 
 

paradoxaal_r10  0,383 

Eigenvalues: 4,756; 1,100; 0,809; 0,728; 0,606; 0,540; 0,463; 0,407; 0,318; 0,273 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Tabel A.11-b Schattingsresultaten exploratief factormodel paradoxaal leiderschap 

Items Factor 1 

paradoxaal_r1 0,769 

paradoxaal_r2 0,787 

paradoxaal_r3 0,650 

paradoxaal_r4 0,385 

paradoxaal_r5 0,722 

paradoxaal_r6 0,510 

paradoxaal_r7 0,693 

paradoxaal_r8 0,808 

paradoxaal_r9 0,621 

paradoxaal_r10 0,157 

Eigenvalues: 4,624; 1,088; 0,800; 0,755; 0,610; 0,556; 0,509; 0,429; 0,350; 0,279 

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Onderstaande Box A.1 gaat verder in op de resultaten van Tabel A.7 tot en met Tabel A.11. Ook licht het de 

exploratieve factoranalyse met alle items in Tabel A.12 en een geselecteerd aantal items met een hoge factorlading 

in Tabel A.13, Tabel A.14 en Tabel A.15 op de volgende pagina’s toe. 

 

Box A.1 Technische bespreking resultaten factoranalyse 

De resultaten van de factormodellen per afzonderlijke schaal zijn in Tabel A.7 tot en met Tabel A.11 opgenomen. De laatste 

rij van elke tabel toont de eigenvalues van elke schaal, die vaak worden gebruikt om het aantal onderliggende factoren vast 

te stellen. Elke eigenvalue vertegenwoordigt een factor: hoe hoger de eigenvalue hoe meer variatie in de items wordt 

verklaard door deze factor. In de literatuur wordt doorgaans gewerkt met een drempelwaarde van 1; zodat het aantal 

eigenvalues hoger dan 1 bepaalt hoeveel factoren er onder een set items schuilgaan (Bollen, 1989). Volgens deze maatstaf 

hebben de schalen voor managementinnovatie en bedrijfsprestaties één factor (één eigenvalue >1) en hebben exploratieve 

en exploitatieve innovatie, digitale transformatie en paradoxaal leiderschap twee factoren (twee eigenvalues >1). Daarom is 

ervoor gekozen om enkele schalen voor (i) digitale transformatie en (ii) paradoxaal leiderschap voor de verdere analyse samen 

te voegen. De schaal voor digitale transformatie is in Tabel A.10 samengevoegd van drie naar twee factoren en de schaal voor 

paradoxaal leiderschap van vijf naar twee in Tabel A.11-a. 

 

De overige rijen laten voor elk van de items zien hoe sterk zij samenhangen met de onderliggende factor(en). Het aantal 

factoren voor elke schaal is gekozen op basis van de theorie, wat neerkomt op twee factoren voor de schaal voor exploratieve 

en exploitatieve innovatie, digitale transformatie en paradoxaal leiderschap en één factor voor de resterende schalen. De 

meeste items vertonen een hoge factorlading (>0,5) binnen de eigen schaal, wat gezien kan worden als een eerste teken van 

convergente validiteit. Dit geldt niet voor drie items in de schaal voor paradoxaal leiderschap. De factorladingen van deze 

items zijn 0,440, 0,351 en 0,383. Er is ook nog één item van paradoxaal leiderschap met een lading van 0,539 en 0,307 op 

twee verschillende factoren (dit item komt op >0,3 uit bij beide factoren). Als voor paradoxaal leiderschap één factor gekozen 

wordt, dan zakken twee factorladingen verder weg naar 0,385 respectievelijk 0,157 terwijl het andere item met eerder een 

lage factorlading nu een factorlading van 0,510 heeft (zie Tabel A.11-b). Het item met twee factorladingen (0,539/0,307), heeft 

nu een lading van 0,693 op de ene factor.  

 

Ter verdere verkenning schatten we ook een exploratief factormodel voor alle schaalvragen gezamenlijk. Dit test of er items 

zijn die op meerdere factoren laden, wat kan wijzen op een lage discriminante validiteit van de schalen. Tabel A.12 toont de 

resultaten van dit model. De gevonden factoroplossing komt niet volledig overeen met de verwachte acht-factorstructuur en 

bevat tevens één item dat hoog laadt op meerdere factoren en één item dat helemaal niet boven de 0,3 uitkomt. Bovendien 
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blijft één factor volledig leeg en laadt paradoxaal leiderschap op slechts één factor (terwijl twee eigenvalues >1 waarvan eentje 

net aan, i.e., 1,088). 

 

Om deze reden schatten we ook een exploratief factormodel met zeven factoren, waarbij we het item dat niet boven de 0,3 

uitkwam niet meenemen. Tabel A.13 toont de resultaten van dit model. We zien dat het achtste item van digitale transformatie 

op twee factoren laadt. Tabel A.14 toont het zevenfactormodel zonder dit item. Wat nu nog opvalt is dat het derde item van 

digitale transformatie laadt op een andere schaal dan je vanuit de theorie zou verwachten. Dit item is bij de Monitor van 2021 

ook niet meegenomen.  

 

Tabel A.15 toont het zevenfactormodel zonder het derde en achtste item van digitale transformatie en het tiende item van 

paradoxaal leiderschap. De resultaten laten een duidelijke zeven-factoroplossing zien, waarbij alle items behorende tot 

dezelfde schaal een hoge lading hebben op dezelfde factor. Tevens is er in deze factoroplossing geen sprake van hoge 

kruisladingen. Deze factoroplossing vertoont dus een hogere discriminante validiteit dan de oplossing waarbij alle items 

meegenomen worden. 

 

Tabel A.16 toont het zesfactormodel zonder het eerste en tweede item van digitale transformatie en het tiende item van 

paradoxaal leiderschap. Op deze manier vormt digitale transformatie één factor. Alleen het achtste item laadt ook (licht) op 

de factor van managementinnovatie. Deze vraag ging over het aanpassen van de organisatiestrategie als gevolg van digitale 

ontwikkelingen. 
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Tabel A.12 Schattingsresultaten exploratieve factoranalyse met alle items en 8 factoren 

 factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 factor6 factor7 factor8 

exploratieexploitatie_r1        -0,519 

exploratieexploitatie_r2        -0,626 

exploratieexploitatie_r3        -0,530 

exploratieexploitatie_r4        -0,466 

exploratieexploitatie_r5      0,626   

exploratieexploitatie_r6      0,562   

exploratieexploitatie_r7      0,531   

exploratieexploitatie_r8      0,443   

managementinnovatie_r1       0,715  

managementinnovatie_r2       0,624  

managementinnovatie_r3       0,657  

managementinnovatie_r4       0,777  

managementinnovatie_r5       0,741  

managementinnovatie_r6       0,759  

bedrijfsprestaties_r1     -0,500    

bedrijfsprestaties_r2     -0,918    

bedrijfsprestaties_r3     -0,799    

digitaletransformatie_r1 -0,838        

digitaletransformatie_r2 -0,682        

digitaletransformatie_r3  0,640       

digitaletransformatie_r4  0,639       

digitaletransformatie_r5  0,699       

digitaletransformatie_r6  0,724       

digitaletransformatie_r7  0,599       

digitaletransformatie_r8  0,551     0,311  

digitaletransformatie_r9  0,612       

paradoxaal_r1   0,745      

paradoxaal_r2   0,785      

paradoxaal_r3   0,667      

paradoxaal_r4   0,409      

paradoxaal_r5   0,688      

paradoxaal_r6   0,496      

paradoxaal_r7   0,705      

paradoxaal_r8   0,769      

paradoxaal_r9   0,616      

paradoxaal_r10         

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Tabel A.13 Schattingsresultaten exploratieve factoranalyse met alle items met een hoge factorlading en 7 factoren  

 factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 factor6 factor7 

exploratieexploitatie_r1      0,491  

exploratieexploitatie_r2      0,567  

exploratieexploitatie_r3      0,563  

exploratieexploitatie_r4      0,514  

exploratieexploitatie_r5    -0,655    

exploratieexploitatie_r6    -0,541    

exploratieexploitatie_r7    -0,504    

exploratieexploitatie_r8    -0,444    

managementinnovatie_r1  0,716      

managementinnovatie_r2  0,616      

managementinnovatie_r3  0,655      

managementinnovatie_r4  0,779      

managementinnovatie_r5  0,747      

managementinnovatie_r6  0,763      

bedrijfsprestaties_r1     0,499   

bedrijfsprestaties_r2     0,981   

bedrijfsprestaties_r3     0,732   

digitaletransformatie_r1 -0,872       

digitaletransformatie_r2 -0,655       

digitaletransformatie_r3       -0,648 

digitaletransformatie_r4       -0,628 

digitaletransformatie_r5       -0,716 

digitaletransformatie_r6       -0,698 

digitaletransformatie_r7       -0,606 

digitaletransformatie_r8  0,310     -0,543 

digitaletransformatie_r9       -0,617 

paradoxaal_r1   0,748     

paradoxaal_r2   0,791     

paradoxaal_r3   0,665     

paradoxaal_r4   0,408     

paradoxaal_r5   0,692     

paradoxaal_r6   0,499     

paradoxaal_r7   0,705     

paradoxaal_r8   0,774     

paradoxaal_r9   0,612     

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Exclusief paradoxaal_r10 
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Tabel A.14 Schattingsresultaten exploratieve factoranalyse met alle items met een hoge factorlading en 7 factoren  

 factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 factor6 factor7 

exploratieexploitatie_r1      0.506  

exploratieexploitatie_r2      0.560  

exploratieexploitatie_r3      0.610  

exploratieexploitatie_r4      0.574  

exploratieexploitatie_r5       -0.654 

exploratieexploitatie_r6       -0.510 

exploratieexploitatie_r7       -0.474 

exploratieexploitatie_r8       -0.430 

managementinnovatie_r1  0.716      

managementinnovatie_r2  0.613      

managementinnovatie_r3  0.665      

managementinnovatie_r4  0.779      

managementinnovatie_r5  0.754      

managementinnovatie_r6  0.767      

bedrijfsprestaties_r1     0.501   

bedrijfsprestaties_r2     0.980   

bedrijfsprestaties_r3     0.732   

digitaletransformatie_r1   0.891     

digitaletransformatie_r2   0.631     

digitaletransformatie_r3    0.660    

digitaletransformatie_r4    0.632    

digitaletransformatie_r5    0.732    

digitaletransformatie_r6    0.696    

digitaletransformatie_r7    0.582    

digitaletransformatie_r9    0.619    

paradoxaal_r1 0.748       

paradoxaal_r2 0.790       

paradoxaal_r3 0.663       

paradoxaal_r4 0.406       

paradoxaal_r5 0.691       

paradoxaal_r6 0.497       

paradoxaal_r7 0.704       

paradoxaal_r8 0.773       

paradoxaal_r9 0.612       

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Exclusief digitaletransformatie_r8 en paradoxaal_r10 
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Tabel A.15 Schattingsresultaten exploratieve factoranalyse met alle items met een hoge factorlading en 7 factoren  

 factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 factor6 factor7 

exploratieexploitatie_r1      0.503  

exploratieexploitatie_r2      0.562  

exploratieexploitatie_r3      0.609  

exploratieexploitatie_r4      0.573  

exploratieexploitatie_r5     -0.659   

exploratieexploitatie_r6     -0.512   

exploratieexploitatie_r7     -0.478   

exploratieexploitatie_r8     -0.437   

managementinnovatie_r1  0.710      

managementinnovatie_r2  0.608      

managementinnovatie_r3  0.665      

managementinnovatie_r4  0.773      

managementinnovatie_r5  0.753      

managementinnovatie_r6  0.774      

bedrijfsprestaties_r1       -0.494 

bedrijfsprestaties_r2       -0.990 

bedrijfsprestaties_r3       -0.724 

digitaletransformatie_r1   0.868     

digitaletransformatie_r2   0.660     

digitaletransformatie_r4    0.646    

digitaletransformatie_r5    0.698    

digitaletransformatie_r6    0.692    

digitaletransformatie_r7    0.593    

digitaletransformatie_r9    0.614    

paradoxaal_r1 0.746       

paradoxaal_r2 0.789       

paradoxaal_r3 0.663       

paradoxaal_r4 0.410       

paradoxaal_r5 0.691       

paradoxaal_r6 0.496       

paradoxaal_r7 0.705       

paradoxaal_r8 0.772       

paradoxaal_r9 0.610       

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Exclusief digitaletransformatie_r3, digitaletransformatie_r8 en paradoxaal_r10 

  



HET NEDERLANDSE INNOVATIELANDSCHAP DE TOEKOMST TEGEMOET 66 

 

Tabel A.16 Schattingsresultaten exploratieve factoranalyse met alle items met een hoge factorlading en 6 factoren  

 factor1 factor2 factor3 factor4 factor5 factor6 

exploratieexploitatie_r1      0.476 

exploratieexploitatie_r2      0.564 

exploratieexploitatie_r3      0.551 

exploratieexploitatie_r4      0.505 

exploratieexploitatie_r5    -0.687   

exploratieexploitatie_r6    -0.523   

exploratieexploitatie_r7    -0.500   

exploratieexploitatie_r8    -0.456   

managementinnovatie_r1  0.688     

managementinnovatie_r2  0.646     

managementinnovatie_r3  0.646     

managementinnovatie_r4  0.767     

managementinnovatie_r5  0.770     

managementinnovatie_r6  0.765     

bedrijfsprestaties_r1     0.492  

bedrijfsprestaties_r2     0.983  

bedrijfsprestaties_r3     0.730  

digitaletransformatie_r3 -0.700      

digitaletransformatie_r4 -0.675      

digitaletransformatie_r5 -0.664      

digitaletransformatie_r6 -0.711      

digitaletransformatie_r7 -0.609      

digitaletransformatie_r8 -0.547 0.311     

digitaletransformatie_r9 -0.639      

paradoxaal_r1   0.762    

paradoxaal_r2   0.791    

paradoxaal_r3   0.664    

paradoxaal_r4   0.367    

paradoxaal_r5   0.692    

paradoxaal_r6   0.503    

paradoxaal_r7   0.702    

paradoxaal_r8   0.785    

paradoxaal_r9   0.607    

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Exclusief digitaletransformatie_r1, digitaletransformatie_r2, en paradoxaal_r10 
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Lineaire regressieanalyse  
Met behulp van een lineaire regressieanalyse (OLS) is onderzocht in hoeverre de vier uitgevraagde 

bedrijfskarakteristieken samenhangen met de verschillende (innovatie)constructen. De resultaten van deze analyses 

zijn uitgewerkt in het tweede hoofdstuk van de Monitor en in sectie 4.1. Hieronder volgt een uitleg van de gekozen 

aanpak en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Ten slotte zijn de resultaten van de regressieanalyses weergegeven. 

 

Welke keuzes zijn gemaakt bij het analyseren van de data?  

Bij het analyseren van de dataset is ervoor gekozen om gebruik te maken van een lineair regressiemodel. Hieronder 

is de formule van het model uitgeschreven: 

 

𝑦 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑘𝐴𝑘

𝑘

+ ∑ 𝛾𝑔𝐵𝑔

𝑔

 + ∑ 𝜆𝑗𝐶𝑗

𝑗

+ ∑ 𝛿𝑖𝐷𝑖

𝑖

+ 휀 

 

waarin 𝑦  de relevante uitkomstmaat is, oftewel de gemiddelde waarden van de (innovatie)construct(en); 𝐴𝑘  zijn 

dummyvariabelen voor de sector 𝑘 waarin de organisatie actief is; 𝐵𝑔 voor de geografische markt 𝑔 waarop de sector 

hoofdzakelijk acteert; 𝐶𝑗 voor de omvangscategorie (o.b.v. aantal medewerkers) 𝑗 van de organisatie; en 𝐷𝑖  voor de 

organisatieleeftijdscategorie (o.b.v. oprichtingsjaar) 𝑖 van de organisatie. Ten slotte staat 휀 voor de foutvoorwaarde. 

Alle dummyvariabelen zijn gecodeerd aan de hand van zogeheten weighted effects codering.18 Deze codering heeft 

in de basis twee voordelen: 

 

1. Er hoeft geen referentiegroep gekozen te worden 

In weighted effects codering hoeft er — in tegenstelling tot de meer gebruikelijke dummy codering — geen 

referentiegroep gekozen te worden. Dat komt omdat bij deze vorm van codering alle groepen afzonderlijk worden 

vergeleken met het steekproefgemiddelde. De analyse laat daarmee zien welke uitsplitsingen significant afwijken 

van het te verwachten gemiddelde onder Nederlandse bedrijven, in plaats van een (arbitrair gekozen) 

referentiecategorie; 

 

2. Het corrigeert voor verschillen in het aantal waarnemingen per uitsplitsing 

Het voordeel van weighted effects codering — in tegenstelling tot ongewogen effects codering — is dat er rekening 

wordt gehouden met ongebalanceerde data. Dit gebeurt door bij het vaststellen van (de afwijkingen van) het 

gemiddelde niet alle uitsplitsingen even zwaar te laten meetellen. In plaats daarvan wordt gewogen naar het 

percentage dat deze uitsplitsing vertegenwoordigt in de gehele steekproef. Onder de aanname dat de steekproef 

een representatieve weergave geeft van de Nederlandse bedrijvenpopulatie, geeft dit een beter beeld van welke 

uitsplitsingen daadwerkelijk afwijkend zijn en welke niet. 

 

De gemiddelden die getoond worden in de tabellen in Hoofdstuk 2 (en sectie 4.1) zijn afgeleid van de 

regressieresultaten door de geschatte afwijking op te tellen bij de regressieconstante. Omdat alle 

organisatiekenmerken tegelijkertijd meegenomen worden in het model, zijn deze gemiddelden gecorrigeerd voor 

de afwijkingen veroorzaakt door de andere organisatiekenmerken. Als jonge bedrijven dan bijvoorbeeld hoger 

scoren op een innovatieconstruct, dan betekent dit dat deze hogere score behaald wordt ongeacht de bijbehorende 

organisatieomvang en de sector en de geografische market waarin deze jonge bedrijven actief zijn. 

 
18  We verwijzen de geïnteresseerde lezer naar Te Grotenhuis et al. (2016), die de voordelen van weighted effects codering 

bespreken en vergelijken met andere methoden en naar Sweeney & Ulveling (1972) voor een formele (wiskundige) uitleg.  
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Uitkomsten OLS-modellen met Weighted Effects Codering 

Tabel A.17 Uitkomsten lineair regressiemodel exploitatieve innovatie 

Afhankelijke variabele Exploitatieve innovatie 
Coëfficiënt (standaardfout) 

 
Significantie niveau 

Constante 5,28 (0,04) *** 

Sector   

● Agro, energie & water -0,11 (0,15)  

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,10 (0,12)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,30 (0,15) . 

● Financiële dienstverlening -0,25 (0,16)  

● Handel -0,11 (0,11)  

● Industrie 0,13 (0,09)  

● Informatie & communicatie 0,15 (0,12)  

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,20 (0,13)  

● Vervoer & logistiek -0,10 (0,14)  

● Zakelijke dienstverlening 0,13 (0,07) . 

Geografische markt   

● Lokaal -0,66 (0,16) *** 

● Regionaal -0,30 (0,10) ** 

● Nationaal -0,11 (0,05) * 

● Europees 0,35 (0,08) *** 

● Wereldwijd 0,26 (0,07) *** 

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,66 (0,10) *** 

● 11 tot en met 49 medewerkers 0,02 (0,06)  

● 50 tot en met 99 medewerkers 0,00 (0,08)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,25 (0,09) ** 

● Meer dan 250 medewerkers 0,23 (0,07) ** 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,18 (0,05) *** 

● 1981 – 2000 -0,06 (0,06)  

● 2001 – 2010 0,14 (0,08) . 

● 2011 – 2015 0,15 (0,11)  

● Na 2015 0,46 (0,12) *** 

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,1661  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Tabel A. 18 Uitkomsten lineair regressiemodel exploratieve innovatie 

Afhankelijke variabele Exploratieve innovatie 
Coëfficiënt (standaardfout) 

 
Significantie niveau 

Constante 4,52 (0,05) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,17 (0,19)  

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,19 (0,15)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,02 (0,19)  

● Financiële dienstverlening -0,05 (0,20)  

● Handel -0,26 (0,14) . 

● Industrie 0,13 (0,11)  

● Informatie & communicatie 0,12 (0,15)  

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,20 (0,16)  

● Vervoer & logistiek -0,21 (0,18)  

● Zakelijke dienstverlening 0,01 (0,09)  

Geografische markt   

● Lokaal -0,67 (0,20) *** 

● Regionaal -0,28 (0,12) * 

● Nationaal -0,10 (0,06) . 

● Europees 0,18 (0,11) . 

● Wereldwijd 0,36 (0,09) *** 

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,57 (0,12) *** 

● 11 tot en met 49 medewerkers 0,08 (0,07)  

● 50 tot en met 99 medewerkers -0,04 (0,10)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,15 (0,11)  

● Meer dan 250 medewerkers 0,18 (0,09) * 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,24 (0,07) *** 

● 1981 – 2000 -0,10 (0,07)  

● 2001 – 2010 0,24 (0,10) * 

● 2011 – 2015 0,13 (0,13)  

● Na 2015 0,64 (0,16) *** 

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,0992  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Tabel A.19 Uitkomsten lineair regressiemodel managementinnovatie 

Afhankelijke variabele Managementinnovatie 
Coëfficiënt (standaardfout) 

 
Significantie niveau 

Constante 4,01 (0,05) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,11 (0,19)  

● Bouwnijverheid & vastgoed -0,01 (0,15)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten 0, 10 (0,20)  

● Financiële dienstverlening 0,15 (0,20)  

● Handel -0,09 (0,14)  

● Industrie -0,02 (0,11)  

● Informatie & communicatie 0,08 (0,15)  

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,09 (0,16)  

● Vervoer & logistiek -0,10 (0,18)  

● Zakelijke dienstverlening 0,00 (0,09)  

Geografische markt   

● Lokaal -0,19 (0,21)  

● Regionaal -0,13 (0,12)  

● Nationaal -0,10 (0,06) . 

● Europees 0,18 (0,11) . 

● Wereldwijd 0,17 (0,09) . 

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,62 (0,12) *** 

● 11 tot en met 49 medewerkers -0,15 (0,07) * 

● 50 tot en met 99 medewerkers 0,01 (0,10)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,33 (0,12) ** 

● Meer dan 250 medewerkers 0,36 (0,09) *** 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,15 (0,07) * 

● 1981 – 2000 -0,01 (0,07)  

● 2001 – 2010 0,05 (0,10)  

● 2011 – 2015 0,12 (0,14)  

● Na 2015 0,38 (0,16) * 

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,0486  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Tabel A. 20 Uitkomsten lineair regressiemodel paradoxaal leiderschap 

Afhankelijke variabele Paradoxaal leiderschap 
Coëfficiënt (standaardfout) 

 
Significantie niveau 

Constante 5,25 (0,03) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,04 (0,14)  

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,14 (0,11)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,39 (0,14) ** 

● Financiële dienstverlening -0,22 (0,14)  

● Handel -0,17 (0,10) . 

● Industrie -0,12 (0,08)  

● Informatie & communicatie 0,10 (0,11)  

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs 0,19 (0,11) . 

● Vervoer & logistiek -0,29 (0,13) * 

● Zakelijke dienstverlening 0,22 (0,06) *** 

Geografische markt   

● Lokaal -0,20 (0,15)  

● Regionaal -0,30 (0,09) *** 

● Nationaal -0,03 (0,04)  

● Europees 0,28 (0,08) *** 

● Wereldwijd 0,08 (0,06)  

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,09 (0,12)  

● 11 tot en met 49 medewerkers 0,16 (0.05) ** 

● 50 tot en met 99 medewerkers 0,06 (0,07)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,07 (0,08)  

● Meer dan 250 medewerkers -0,23 (0,06) *** 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,10 (0,05) . 

● 1981 – 2000 0,01 (0,05)  

● 2001 – 2010 0,11 (0,08)  

● 2011 – 2015 0,02 (0,10)  

● Na 2015 0,12 (0,12)  

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,09096  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Tabel A. 21 Uitkomsten lineair regressiemodel digitale transformatie 

Afhankelijke variabele Digitale transformatie 
Coëfficiënt (standaardfout) 

Significantie niveau 

Constante 4,60 (0,04) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,13 (0,16)  

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,04 (0,13)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,11 (0,17)  

● Financiële dienstverlening -0,05 (0,17)  

● Handel -0,09 (0,12)  

● Industrie -0,32 (0,09) *** 

● Informatie & communicatie 0,46 (0,13) *** 

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,05 (0,14)  

● Vervoer & logistiek -0,08 (0,15)  

● Zakelijke dienstverlening 0,13 (0,08)  

Geografische markt   

● Lokaal -0,63 (0,18) *** 

● Regionaal -0,24 (0,11) * 

● Nationaal -0,02 (0,05)  

● Europees 0,30 (0,09) ** 

● Wereldwijd 0,11 (0,08)  

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,78 (0,10) *** 

● 11 tot en met 49 medewerkers -0,03 (0,06)  

● 50 tot en met 99 medewerkers 0,08 (0,09)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,17 (0,10) . 

● Meer dan 250 medewerkers 0,35 (0,08) *** 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,09 (0,06)  

● 1981 – 2000 -0,07 (0,06)  

● 2001 – 2010 0,00 (0,09)  

● 2011 – 2015 0,03 (0,12)  

● Na 2015 0,55 (0,14) *** 

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,1338  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Tabel A. 22 Uitkomsten lineair regressiemodel bedrijfsprestaties 

Afhankelijke variabele Bedrijfsprestaties 
Coëfficiënt (standaardfout) 

Significantie niveau 

Constante 5,18 (0,04) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,08 (0,16)  

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,10 (0,12)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,06 (0,16)  

● Financiële dienstverlening -0,26 (0,17)  

● Handel 0,19 (0,12) . 

● Industrie 0,05 (0,09)  

● Informatie & communicatie -0,23 (0,12) . 

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,35 (0,13) ** 

● Vervoer & logistiek -0,09 (0,15)  

● Zakelijke dienstverlening 0,15 (0,07) * 

Geografische markt   

● Lokaal -0,29 (0,17) . 

● Regionaal -0,26 (0,10) * 

● Nationaal -0,05 (0,05)  

● Europees 0,20 (0,09) * 

● Wereldwijd 0,16 (0,07) * 

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,34 (0,10) *** 

● 11 tot en met 49 medewerkers 0,02 (0,06)  

● 50 tot en met 99 medewerkers -0,06 (0,08)  

● 100 tot en met 249 medewerkers 0,17 (0,10) . 

● Meer dan 250 medewerkers 0,12 (0,08)  

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,13 (0,06) * 

● 1981 – 2000 0,00 (0,06)  

● 2001 – 2010 0,20 (0,09) * 

● 2011 – 2015 -0,00 (0,11)  

● Na 2015 0,10 (0,13)  

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,0546  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  

  



HET NEDERLANDSE INNOVATIELANDSCHAP DE TOEKOMST TEGEMOET 74 

 

Tabel A. 23 Uitkomsten lineair regressiemodel rapportcijfer Nederlands ondernemingsklimaat 

Afhankelijke variabele Rapportcijfer Nederlands  
ondernemingsklimaat 

Coëfficiënt (standaardfout) 

Significantie niveau 

Constante 6,89 (0,04) *** 

Sector   

● Agro, energie & water 0,17 (0,19)  

● Bouwnijverheid & vastgoed -0,22 (0,15)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,30 (0,20)  

● Financiële dienstverlening 0,36 (0,21) . 

● Handel 0,00 (0,14)  

● Industrie -0,23 (0,11) * 

● Informatie & communicatie -0,01 (0,15)  

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,05 (0,16)  

● Vervoer & logistiek -0,15 (0,18)  

● Zakelijke dienstverlening 0,28 (0,09) ** 

Geografische markt   

● Lokaal -0,41 (0,21) * 

● Regionaal -0,09 (0,12)  

● Nationaal -0,03 (0,06)  

● Europees 0,10 (0,11)  

● Wereldwijd 0,13 (0,09)  

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 medewerkers -0,26 (0,12) * 

● 11 tot en met 49 medewerkers -0,06 (0,07)  

● 50 tot en met 99 medewerkers 0,02 (0,10)  

● 100 tot en met 249 medewerkers -0,06 (0,12)  

● Meer dan 250 medewerkers 0,25 (0,09) ** 

Jaar van oprichting   

● Voor 1981 -0,04 (0,07)  

● 1981 – 2000 0,16 (0,08) * 

● 2001 – 2010 -0,05 (0,11)  

● 2011 – 2015 -0,17 (0,14)  

● Na 2015 -0,02 (0,16)  

Aantal observaties 712  

Adjusted R2 0,03719  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘*’ 0,05 ‘.’ 0,1 ‘ ’ 1  
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Bijlage B Additionele figuren en tabellen 
Figuur B.1 Steun voor sancties tegen Rusland uitgesplitst naar geografische markt en sector  

 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Op basis van de respons per 8 mei 2022 (n=604) 
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Figuur B.2 Last van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne uitgesplitst naar geografische markt en sector  

 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Op basis van de respons per 8 mei 2022 (n=604) 
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Figuur B.3 Voor het grootbedrijf is een gunstig belastingklimaat minder belangrijk voor het gegeven cijfer 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Organisaties met 250 of meer medewerkers. De verticale en horizontale stippellijnen vertegenwoordigen het 

gemiddelde van de samenhang/correlatie (gemiddeld 0,27) en de scores per element (gemiddeld 4,9). 

Figuur B.4 Voor internationale organisaties is ook de kwaliteit van diensten niet bovengemiddeld van belang 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Organisaties die aangeven Europees of wereldwijd actief te zijn. De verticale en horizontale stippellijnen 

vertegenwoordigen het gemiddelde van de samenhang/correlatie (gemiddeld 0,34) en de scores per element 
(gemiddeld 4,9). 
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Figuur B.5 Organisaties die vinden dat het ondernemingsklimaat de afgelopen jaren is verslechterd overwegen 
vaker om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 

Figuur B.6 Internationale organisaties zijn negatiever over de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat en 
overwegen vaker om activiteiten naar het buitenland te verplaatsen dan niet-internationale organisaties 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Organisaties die aangeven hoofdzakelijk Europees of wereldwijd actief te zijn (n=293). 
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Figuur B.7  Bij de financiële dienstverlening maakt het grootste aandeel van de werknemers weinig kans om in 
2030 over de benodigde vaardigheden te beschikken  

 

 

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Bovenstaande figuren zijn gewogen naar het aantal medewerkers dat de organisatie telt. 
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Figuur B.8 De doorsnee onderneming in de financiële dienstverlening investeert een vijfde van de omzet in ICT 
en personeel terwijl de focus bij de informatie- en communicatiesector voornamelijk op ICT en R&D ligt 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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Bijlage C Additionele analyses CBS Microdata 
Tabel C. 1 De resultaten van het wegingsmodel laten zien dat kleine bedrijven zijn ondervertegenwoordigd 

Afhankelijke variabele Coëfficiënt (standaardfout) Significantie niveau 

Constante -4,82 (0,48) *** 

Sector   

● Agro, energie & water  Referentiegroep Referentiegroep 

● Bouwnijverheid & vastgoed 0,25 (0,33)  

● Cultuur, horeca, recreatie, sport & overige diensten -0,49 (0,37)  

● Financiële dienstverlening 0,65 (0,39) * 

● Handel 0,22 (0,31)  

● Industrie 0,29 (0,32)  

● Informatie & communicatie 0,75 (0,33) ** 

● Overheid & gerelateerd, incl. zorg & onderwijs -0,30 (0,34)  

● Vervoer & logistiek 0,46 (0,37)  

● Zakelijke dienstverlening 0,62 (0,30) ** 

Bedrijfsomvang   

● 2 tot en met 10 fte -5,17 (0,19) *** 

● 11 tot en met 49 fte -1,44 (0,17) *** 

● 50 tot en met 99 fte -0,62 (0,19) *** 

● 100 tot en met 249 fte -0,33 (0,20) * 

● Meer dan 250 fte Referentiegroep Referentiegroep 

Provincie   

● Drenthe Referentiegroep Referentiegroep 

● Flevoland -0,30 (0,54)  

● Friesland 0,20 (0,44)  

● Gelderland 0,19 (0,38)  

● Groningen -0,09 (0,49)  

● Limburg 0,15 (0,41)  

● Noord-Brabant 0,16 (0,37)  

● Noord-Holland 0,18 (0,37)  

● Onbekend 0,82 (1,07)  

● Overijssel 0,13 (0,40)  

● Utrecht 0,49 (0,38)  

● Zeeland -0,58 (0,61)  

● Zuid-Holland 0,23 (0,37)  

WBSO   

● WBSO-gebruik (1e kwartiel) 1,27 (0,29) *** 

● WBSO-gebruik (2e kwartiel) 1,07 (0,29) *** 

● WBSO-gebruik (3e kwartiel) 1,05 (0,21) *** 

● WBSO-gebruik (4e kwartiel) 1,31 (0,16) *** 

Bedrijfsoprichting (jaartal)   

● Dummy bedrijf opgericht na 2015 -0,47 (0,13) *** 

Aantal observaties 2.134.076  

Bron:  De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 en CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
Noot:  ‘***’ 0,01 ‘**’ 0,05 ‘*’ 0,1  

  



HET NEDERLANDSE INNOVATIELANDSCHAP DE TOEKOMST TEGEMOET 82 

 

Figuur C. 1 Ook na weging blijkt dat het merendeel van de bedrijven klimaatambitieus is  

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Deze analyse is gebaseerd op 451 waarnemingen. 

Figuur C. 2 Ook na weging staan de economische ontwikkelingsdoelen in Nederland bovenaan 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
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Figuur C. 3 Ook na weging blijkt dat wetgeving en belastingen de belangrijkste verbeterpunten zijn 

 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Deze analyse is gebaseerd op 451 waarnemingen. 

Figuur C. 4 Ook na weging blijkt dat er nauwelijks organisaties zijn die de sancties niet steunen 

 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022)  
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Figuur C. 5 Na weging blijkt dat meer dan de helft van de medewerkers beschikt over de vaardigheden die 
leidinggevenden nodig achten in 2030  

 

 
Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: ‘Ongewogen’ betreft in dit geval de bedrijven die wel gekoppeld zijn aan de CBS-Microdata (n = 451). 

Tabel C. 2 De resultaten van een viertal tweezijdige Welch t-tests laten zien dat voor de constructen exploitatieve 
innovatie, bedrijfsprestaties en managementinnovatie het gemiddelde significant verschilt  

Construct Verschil  
groepen 

Gemiddelde 
gekoppeld 

Gemiddelde niet-
gekoppeld 

Statistiek P-waarde 

Exploitatieve innovatie -0,35 5,05 5,41 -4,32 0,00 

Exploratieve innovatie 0,04 4,55 4,51 0,45 0,65 

Bedrijfsprestaties -0,16 5,08 5,24 -2,04 0,04 

Managementinnovatie 0,20 4,14 3,94 1,98 0,05 

Bron: De Nederlandse Innovatie Monitor 2022 o.b.v. CBS-Microdata, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2022) 
Noot: Op basis van 712 waarnemingen (451 in de groep gekoppeld en 261 in de groep ‘niet-gekoppeld’). 
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