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1 Inleiding 

Het ministerie van LNV heeft vorig jaar een scan gemaakt van het eigen innovatiegerichte 
beleidsinstrumentarium. Deze scan heeft geresulteerd in een overzicht van alle 
doelstellingen en doelgroepen en het bijbehorende aanbod van instrumenten. In het 
overzicht zijn ook organisaties en netwerken zoals het InnovatieNetwerk en Kennis op de 
Akker opgenomen. 

De vraag is vervolgens hoe ondernemers hun weg vinden in dit aanbod van innovatiebe
leidsinstrumenten, en in het bijzonder op welke wijze ondernemers zoeken naar informatie. 
Om op deze vraag antwoord te geven heeft het ministerie van LNV aan Dialogic gevraagd 
onderzoek te doen naar het feitelijke informatiezoekgedrag van innovatieve ondernemers. 
De centrale onderzoeksvraag is: waar, bij wie en met welke tools zoeken ondernemers 
naar informatie over het innovatiebeleidsinstrumentarium? Daarbij is het bovendien 
relevant om inzicht te krijgen in de manier waarop ondernemers informatie beoordelen (is 
het waardevol en correct?), hoe dit zoekproces wordt ingekaderd in de dagelijkse 
activiteiten (in termen van tijdsbesteding, frequentie van zoekactiviteiten, etc.) en of er 
verschillen bestaan tussen de verschillende typen ondernemers (bijvoorbeeld in de 
verschillende agrodomeinen, koplopers versus volgers, e.d.). 

Dit onderzoek gaat niet alleen in op de vraag op welke wijze innovatieve ondernemers 
informatie zoeken én vinden, maar ook op welke wijze het ministerie deze inzichten kan 
gebruiken om hun doelgroep beter te bedienen. Goede informatievoorziening is cruciaal om 
ondernemers te binden, structurele kennisrelaties tussen de overheid en het bedrijfsleven 
te laten ontstaan en uiteindelijk optimaal ruimte te creëren voor innovatiekansen in de 
agrarische sector. 

1.1 Onderzoeksaanpak 

Om inzicht te krijgen in het zoekgedrag is een online vragenlijst uitgezet onder innovatieve 
agrarische ondernemers in de weken 38 tot en met 42. Het ministerie van LNV heeft de 
werving verzorgd en een grote groep ondernemers aangeschreven (n=591). Het ministerie 
heeft ondernemers aangeschreven, waarmee eerder contact is geweest in het kader van 
innovatiebeleid (o.a. Dag van de Toekomst). Deze werving heeft een totale respons van 
186 ondernemers opgeleverd. Doordat hoofdzakelijk ondernemingen zijn aangeschreven 
waar al eens contact mee is geweest, is de responsgroep bovengemiddeld innovatief. De 
achtergrondkenmerken van respondenten zijn uiteengezet in de eerste bijlage. 

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen: 

•	 Zoeken naar informatie over beleidsinstrumenten; 
•	 Zoeken naar informatie over de laatste technologische en agrarische ontwikkelin

gen; 
•	 Innovatie binnen de onderneming; 
•	 Het gebruik van innovatiebeleidsinstrumenten; 
•	 Demografische kenmerken van de respondent en zijn onderneming. 



1.2 Leeswijzer 

Per hoofdstuk zal een deel van de resultaten uit het onderzoek worden besproken. In het 
volgende hoofdstuk presenteren wij met de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen. 
De daarop volgende hoofdstukken zijn specificaties daarvan en behandelen achtereenvol
gens: het zoeken van informatie over beleidsinstrumenten (hoofdstuk 3), het gebruik van 
instrumenten (hoofdstuk 4) en het zoeken van informatie over vaktechnische ontwikkelin
gen (hoofdstuk 5). In de eerste bijlage zetten wij de achtergrondkenmerken van 
respondenten uiteen (het innovatieprofiel en demografische variabelen). In de tweede 
bijlage is een opsomming gepresenteerd van vaktechnische onderwerpen die ondernemers 
bezighouden. 
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2 Belangrijkste bevindingen en lessen 

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste bevindingen en de aanbevelingen voor het 
ministerie van LNV centraal. Daarbij gaat het onder meer om manier waarop informatie 
over innovatiebeleidsinstrumenten door ondernemers gezocht wordt, alsook om de 
implicaties voor de informatievoorzieningsrol van het ministerie. 

2.1 Belangrijkste bevindingen 

In deze paragraaf worden vijf centrale bevindingen gepresenteerd. Een kanttekening 
vooraf is op zijn plaats. De conclusies hebben betrekking op de innovatieve ondernemingen 
in de agrarische sector. De ondernemers van deze bedrijven zijn bovendien bovengemid
deld hoog opgeleid. Deze factoren beïnvloeden de manier waarop ondernemers informatie 
over innovatiebeleid zoeken, gebruiken en de manier waarop zij deelnamen aan 
regelingen. De conclusies zijn daarom niet zondermeer te generaliseren naar de gehele 
agrarische sector. 

1. Het ministerie als belangrijke informatiebron 

Het ministerie van LNV is goed op weg als het gaat om het bereiken van innovatieve 
ondernemingen. Dat geldt specifiek voor informatie over de innovatiebeleidsinstrumenten. 
Zo geeft 43% van de respondenten aan dat het ministerie hen op de hoogte heeft gebracht 
van innovatiestimulerende regelingen. De Dienst Regelingen van het ministerie speelt 
daarin een belangrijke rol. Contact tussen ondernemers en het ministerie kan geïnitieerd 
worden door beide partijen: het ministerie verstuurt nieuwsbrieven, verzorgt publicaties, 
houdt een informatierijke website in de lucht en neemt soms direct contact op met 
ondernemers. Anderzijds kunnen ook ondernemers het eerste contact leggen of pro-actief 
om informatie vragen. Van de “aanbodkant” wordt gretig gebruik gemaakt: de 
ondernemers die publicaties raadplegen, vallen in 78% van de gevallen terug op teksten 
van het ministerie van LNV. Ook de websites (www.minlnv.nl en www.hetlnvloket.nl) 
worden frequent bezocht. Van de 186 respondenten noemen 73 ondernemers één van de 
LNV-sites als informatiebron1. Agrarische ondernemers benaderen bovendien het ministerie 
actief: 33% belt het overheidsloket op met een vraag of opmerking. Kortom, het ministerie 
is niet alleen verantwoordelijk voor agrarisch georiënteerd innovatiebeleid, maar speelt ook 
een belangrijke rol in de informatievoorziening. 

Over de kwaliteit van de informatievoorziening zijn de meningen van de geraadpleegde 
ondernemers overigens verdeeld. Vooral op de aspecten doelbereiking/management van 
verwachtingen (informatie voldoet niet aan verwachtingen: 29%), begrijpelijkheid (26%), 
beschikbaarheid (24%) en vindbaarheid (32%) is winst te behalen. Tuinbouwers zijn 
overwegend positiever over de kwaliteit van informatievoorziening dan veehouders en 
akkerbouwers. Innovatieve ondernemers zijn daarentegen kritisch; mogelijk leggen zij de 
lat hoger voor informatieaanbiedende partijen. Ondernemingen die de afgelopen twee jaar 
geen omzetgroei hebben gerealiseerd, laten zich minder positief uit over begrijpelijkheid én 
beschikbaarheid van informatie. Deze groep ondernemers is dus van mening te weinig 

1 Het is de vraag of bekendheid voldoende is – los van het feit dat de websites van het ministerie het 
meeste zijn genoemd. Immers, als verantwoordelijke van regelingen zou het ministerie van LNV de 
primaire informatiebron moeten zijn. 



(relevant) materiaal te kunnen vinden, en als zij vervolgens informatie aantreffen is dat 
niet altijd duidelijk. 

2. Internet als dominant/preferent kanaal 

Internet is de laatste jaren het dominante medium geworden. 80% van de ondernemers 
gebruikt internet om informatie over innovatiebeleidsinstrumenten te zoeken. De 
responderende ondernemers raadplegen niet alleen direct websites van relevante partijen, 
maar zij zoeken ook actief via zoekmachines (19 keer genoemd). Aanhakend bij de vorige 
bevinding (het ministerie als informatiebron) kunnen wij stellen dat vooral overheidswebsi
tes worden geraadpleegd: www.minlnv.nl/ www.hetlnvloket.nl (samen 73 keer), 
www.senternovem.nl (33 keer), www.syntens.nl (10 keer), provinciale websites (10 keer), 
www.minez.nl (9 keer) en www.evd.nl (5 keer). Ook sectorgerelateerde websites worden 
bezocht (bijvoorbeeld www.lto.nl, www.veeteelt.nl, www.pve.nl, www.pluimveehouden.nl 
en www.kokkelvissen.com) en diverse applicaties van de WUR (www.kennisonline.wur.nl). 
Bovenal worden websites bezocht die informatie bieden over het proces van subsidies, 
adviesdiensten aanbieden of direct de “open calls” van het ministerie weergeven. 
Voorbeelden zijn www.subsidiewijzer.nl, www.subsidieshop.nl, www.subsidiefocus.nl, 
www.aanbestedingskalender.nl, www.bekendmaking.nl en www.allesoversubsidie.nl. 
Tenslotte bezoekt een deel van de respondenten projectgebonden websites, zoals die van 
AKK, het InnovatieNetwerk, de Melkvee academie en Transforum. 

Naast dergelijke websites blijven gedrukte media relevant. Publicaties, vakbladen en 
kranten worden veelvuldig genoemd door ondernemers. Desalniettemin kunnen we 
constateren dat het gebruik van internet zeer stevig is ingeburgerd bij de groep 
innovatieve ondernemers. 

3. Verschillen tussen informatie over vaktechnische ontwikkelingen en innovatiebeleid 

Het ministerie van LNV speelt een centrale rol bij informatievoorziening over innovatiebe
leid, maar niet bij de informatievoorziening over vaktechnische ontwikkelingen. Voor 
vaktechnische ontwikkelen worden vooral collega-ondernemers (68%) en brancheorganisa
ties (49%) geraadpleegd. Dit verschil duidt er op dat het ministerie, als het gaat om de 
strategische aanpak van informatievoorziening over innovatie(beleid) en technologische 
ontwikkelingen, twee verschillende routes zou kunnen uitstippelen. Informatie over 
beleidsinstrumenten kan het beste via eigen kanalen worden verspreid. Daarbij zou de 
portaalfunctie van www.hetlnvloket.nl kunnen worden geoptimaliseerd. Voor de 
informatievoorziening over vaktechnische ontwikkelingen is het sectorale netwerk (collega
ondernemers, partijen uit de waardeketen en brancheorganisaties) belangrijker. Het 
ministerie zou die bestaande structuren en kanalen beter kunnen benutten teneinde ook op 
dit punt de individuele ondernemer adequaat te bereiken. Daarnaast kan de vraag gesteld 
worden in hoeverre – en hoe – het ministerie van LNV specifieke informatievoorziening 
over vakinhoudelijke zaken wil en kan verzorgen. Waar houdt de rol van het ministerie op? 
Is het optuigen van een online portaal, bijvoorbeeld, een zaak om door het ministerie te 
worden geïnitieerd?  

4. Informatie zoeken over innovatiebeleid en vaktechnische ontwikkelingen: verschillen in 
gedrag van innovatieve versus minder innovatieve ondernemers 

Innovatieve ondernemers handelen anders dan de minder innovatieve ondernemers. De 
mate van innovativiteit is in dit geval afgeleid van de vraag hoeveel procent van de 
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werkzaamheden 2 van de ondernemers wordt besteed aan innovatie. Innovatieve 
ondernemers maken ten eerste duidelijk meer gebruik van de mogelijkheden om 
informatie actief, dus zelf, te zoeken. Ten tweede betrekken zij andere partijen bij hun 
zoektocht – of het nu gaat om informatie over innovatiebeleid of over vaktechnische 
ontwikkelingen: innovators hebben meer contact met het ministerie en SenterNovem. De 
minder innovatieve bedrijven vallen veelal terug op de kennis en ervaring van collega
ondernemers, worden op de hoogte gesteld door hun accountant of maken gebruik van de 
dienstverlening van de brancheorganisatie. 

5. Informatie zoeken over innovatiebeleid en vaktechnische ontwikkelingen: sectorale 
verschillen 

In sommige sectoren is het ‘informele circuit’, kennisdeling via collega-ondernemers, 
belangrijker dan in andere sectoren. In de veehouderij speelt dat kenniscircuit bijvoorbeeld 
sterker dan in de akker- of tuinbouw. Veehouders worden niet alleen relatief vaker door 
collega’s op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen, ook informatie over 
beleidsinstrumenten wordt via het netwerk van andere ondernemers aangedragen. In de 
tuinbouw speelt daarentegen SenterNovem een relatief sterke rol. 26% van de 
tuinbouwers geeft aan via diverse SenterNovem kanalen (website, adviseurs, etc.) 
informatie te verkrijgen over innovatiebeleidsinstrumenten. 13% van de akkerbouwers uit 
onze responsgroep geeft dat aan en slechts 7% van de veehouders. Hoewel het ministerie 
van LNV voor ondernemers in algemene zin een belangrijke bron is (c.f. de eerste 
conclusie), zien we ook hier weer sectorale verschillen: veel minder tuinbouwers noemen 
het ministerie als een informatiebron dan hun collega’s uit de veehouderij en akkerbouw. 

2.2 Aanbevelingen 

In het verlengde van de bovenstaande bevindingen kunnen we ook een aantal aanbevelin
gen opstellen. We hebben ons hier beperkt tot de vijf belangrijkste. Wederom geldt dat het 
bereiken van innovatieve ondernemers centraal staat. Dat is immers de groep geweest die 
ons van input heeft voorzien (via de enquête). 

1. Een simpel overzicht van regelingen en criteria op internet 

Internet blijkt een belangrijk medium te zijn en vooral websites van het ministerie worden 
frequent bezocht. Anderzijds hebben wij geconcludeerd dat er een wereld te winnen is op 
het vlak van begrijpelijkheid, beschikbaarheid en vindbaarheid. Beide constateringen 
pleiten voor een online instrument, bijvoorkeur sterk gelinkt aan de website van het 
ministerie en bereikbaar in één of twee muisklikken. Dit instrument zou de ondernemer 
door de set van beleidsmaatregelen (regelingen, organisaties en netwerken) kunnen 
loodsen en uiteindelijk een beperkte lijst van mogelijkheden moeten opleveren. Kortom, 
een functionaliteit of filter-optie om kennisvragen en behoeften aan de vraagzijde te 
kunnen matchen met het aanbod. Vanwege het belang van persoonlijk contact, is het 
raadzaam om ook contactgegevens in een dergelijke module op te nemen. Bijvoorbeeld: 
een ondernemer komt uit bij de mogelijkheid van de innovatievoucherregeling, ziet een 
omschrijving van de regeling en vindt direct een naam en telefoonnummer van de 
verantwoordelijke bij SenterNovem. De module zou sec kunnen bestaan uit een match 
tussen vraag en aanbod (filtering en matching), maar kan ook uitgebouwd worden. Denk 
aan het aanbieden van alert services via email en sms. De ondernemer wordt dan op de 

2 Om een evenwichtige spreiding te krijgen tussen de zogenaamde innovators en niet-innovators, is de 
knip gemaakt bij 10% van de werkzaamheden. 



hoogte gehouden van updates: aanpassingen in bestaande regelingen en het nieuwe 
aanbod. 

2. Maak gebruik van (informele) netwerken 

Uit het onderzoek blijkt dat collega-netwerken er toe doen. Collega’s zijn de belangrijkste 
informatiebron voor vaktechnische ontwikkelingen en zij houden respondenten ook veelal 
op de hoogte van beschikbare innovatiebeleidsinstrumenten. Naast deze informele 
structuren zijn er ook bestaande netwerken die (i) gemakkelijk te identificeren zijn en (ii) 
waar het ministerie van LNV relatief gemakkelijk invloed op kan uitoefenen. Voorbeelden 
zijn het InnovatieNetwerk, praktijknetwerken en branche/sectororganisaties. Deze 
bestaande structuren bieden de kans om informatie over innovatie(beleid) onder een brede 
doelgroep van ondernemers en intermediairs te verspreiden. 

3. De accountant als vraagbaak 

Een opmerkelijke speler in het creëren van awareness bij ondernemers is de accoun
tant/belastingadviseur. 40% van de respondenten antwoordt dat de accountant hen heeft 
gewezen op beschikbare subsidies. De groep accountants volgt met die score direct op 
collega-ondernemers (57%) en het ministerie van LNV (43%) als informatiebron. Het is 
aan te bevelen om accountants, zeker degene die gespecialiseerd zijn in de agrarische 
sector, als aparte doelgroep van informatievoorziening te identificeren. Blijkbaar hebben zij 
een grote invloed op de uiteindelijke doelgroep: agrarische ondernemers. Een deel van de 
agrariërs kiest bewust voor het blijven bij de kerncompetentie (runnen agrarisch bedrijf) 
en besteedt aanpalende activiteiten uit. Informatie verzamelen over subsidiemogelijkheden 
hoort daar bij, zo volgt uit de resultaten. Het ligt dus voor de hand om na te denken over 
een aparte vorm van informatievoorziening richting de groep accountants. Het organiseren 
van workshops behoort tot de mogelijkheden, maar ook een apart ingericht deel van de 
webmodule (zie aanbeveling 1). 

4. Heb oog voor diversiteit: de ene ondernemer is de andere niet (idem dito voor zijn 
behoefte aan informatie én de manier waarop met die informatie wordt omgegaan) 

De laatste twee conclusies gaan in op de diversiteit binnen het informatiezoekgedrag en de 
verschillen tussen ondernemers. De ene ondernemer is de andere niet. Om die reden is er 
behoefte aan meer op maat gesneden advies en informatievoorziening aan ondernemers. 
De sectorale verschillen die optreden, maar ook de verschillen tussen innovators en niet 
innovators, kan het ministerie aangrijpen om te komen tot meer maatwerk of ‘customiza
tion’. In de vragenlijst is ruimte gelaten aan ondernemers om, naast het invullen van de 
vragen, opmerkingen te plaatsen. Enkele respondenten gaven op dit punt aan behoefte te 
hebben aan die persoonlijke aanpak. Bijvoorbeeld het doornemen van de mogelijkheden 
van innovatiebeleidsinstrumenten met  een Syntens adviseur of een medewerker van het 
ministerie.  

5. Aansluiting tussen vaktechnische ontwikkelingen en de doelstellingen van regelingen, 
organisaties en netwerken 

In de vragenlijst is aandacht besteed aan informatie over vaktechnische ontwikkelingen en 
innovatiebeleid. Zoals we eerder hebben aangegeven, zouden deze activiteiten in elkaars 
verlengde moeten liggen. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld bezig zijn met innovatieve 
atmosfeerverpakkingen voor groenten en fruit, op dat terrein op zoek zijn naar de laatste 
trends en ook eigen gerelateerde innovatie-inspanningen gesteund willen zien door de 
overheid. De aanbeveling die aansluit op deze samenhang is een zeer generieke: check 
regelmatig in hoeverre vaktechnische ontwikkelingen passen in het innovatiebeleid. Stel 
jezelf met enige regelmaat de vraag of er een juiste fit is tussen onderwerpen die 
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ondernemers bezighouden en de focus en thema’s van stimuleringsinstrumenten. Is dit 
niet het geval, dan bestaan er instrumenten waar ondernemers niet of nauwelijks op zitten 
te wachten of is er juist sprake van een onbeantwoorde vraag. Een match tussen de 
relevante vaktechnische ontwikkelingen en doelstellingen van de centrale regelingen, 
organisaties en netwerken behoorde niet tot de scope van dit onderzoek. Een eerste scan 
(zie bijlage) levert wel het inzicht op dat ondernemers bovengemiddeld interesse hebben in 
onderwerpen als duurzaam management en energiebesparing. Daarmee wordt de indruk 
gewekt dat ondernemers aansluiting vinden bij het brede palet van regelingen en diensten. 
Echter, aangezien vraagsturing en aansluiting bij praktijkbehoeften steeds prominenter 
worden binnen innovatiebeleid – ook dat van LNV -, is een verdiepende studie naar de 
match tussen kennisbehoefte enerzijds en aanbod van instrumenten anderzijds aan te 
raden. 



3 Zoeken naar informatie over beleids
instrumenten 
Het eerste gedeelte van de vragenlijst bestond uit vragen over het zoekgedrag van de 
ondernemers naar overheidsmaatregelen. Hierbij is gevraagd naar de frequentie van 
zoeken, via welk kanaal de ondernemer aan de informatie komt, op welk tijdstip gezocht 
wordt, of de desbetreffende persoon in de toekomst op dezelfde manier te werk zou gaan 
en zijn er vragen gesteld over de gepercipieerde kwaliteit van informatie. Onderstaand 
volgen de resultaten. 

3.1 Frequentie 

De respondenten zijn als eerste gevraagd naar de frequentie van zoeken naar informatie 
over beleidsinstrumenten. Uit de resultaten valt op te maken dat bijna 73% van de 
respondenten wel eens actief heeft gezocht naar informatie over overheidsmaatregelen. Zij 
doen dit bijvoorbeeld door veranderingen op de website van de Dienst Regelingen in de 
gaten te houden, zelf contact op te nemen met Syntens of door het gebruik van online 
zoekmachines à la Google. Bijna een kwart van de respondenten zegt hier heel vaak mee 
bezig te zijn, gemiddeld elke drie maanden. Onderstaand is de verdeling over de 
antwoordcategorieën weergegeven. 

Ja, heel vaak (gemiddeld elke 3 maanden)


Ja, geregeld (ten minste een keer per half jaar)


Ja, incidenteel


Nee, passief - wanneer ik interessante informatie tegen 
kom 

Nee, ik verkrijg informatie via anderen 

Nee, ik heb geen behoefte aan informatie over subsidies 

Nee, omdat … 4,3% 

1,1% 

7,0% 

15,1% 

25,3% 

22,6% 

24,7% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Figuur 1. Zoekt u actief -dat wil zeggen zelf - naar informatie over overheidsmaatregelen? 

Wat kunnen we zeggen over het zoekgedrag van specifieke groepen ondernemers, zoals 
innovatieve versus niet-innovatieve ondernemers? Zoeken groeiende bedrijven vaker naar 
informatie over innovatiebeleidsinstrumenten dan ondernemingen met een omzet die niet 
toeneemt? En laten recent opgerichte bedrijven een extra actief zoekpatroon zien? Om 
antwoord te geven op deze vragen, zijn de antwoordcategorieën uit de bovenstaande 
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figuur gereduceerd tot twee opties: actief zoekgedrag (‘ja, heel vaak’ + ‘ja, geregeld’ + ‘ja, 
incidenteel’) en passief zoekgedrag (de ‘nee, …’ categorieën)3. 

Om te beginnen hebben wij gezocht naar sectorale verschillen. Enkel de sectoren 
akkerbouw, veehouderij en tuinbouw zijn opgenomen in de analyse4. Op basis van de 
resultaten (zie Figuur 2) kunnen we stellen dat een gelijk deel van akkerbouwers en 
veehouders actief naar informatie zoekt (ongeveer driekwart). De tuinbouwers blijven met 
63% achter. Zij worden dus vaker enkel op de hoogte gebracht door anderen, hebben 
geen behoefte aan informatie over innovatiebeleid of gebruiken het alleen als zij (per 
toeval) stuiten op relevante informatiebronnen.  

76% 77% 
63% 

24% 23% 
37% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Zoekt passief naar 
beleidsinstrumenten 

Zoekt actief naar 
beleidsinstrumenten 

Akkerbouw Veehouderij Tuinbouw 

Figuur 2 Zoekt u actief -dat wil zeggen zelf - naar informatie over overheidsmaatregelen (uitsplitsing 
naar sector)? 

Een zeer duidelijk verschil ontstaat als het gedrag van innovatieve ondernemingen wordt 
vergeleken met dat van minder innovatieve ondernemingen. Innovativiteit is gebaseerd op 
een achtergrondvraag uit de vragenlijst waaruit blijkt hoeveel procent van het dagelijkse 
werk binnen de onderneming wordt gespendeerd aan innovatiegerelateerde activiteiten. De 
knip (innovatief versus niet-innovatief) hebben wij gelegd bij 10% van de totale 
werkzaamheden. Uit de resultaten volgt dat de zogenaamde ‘innovators’ significant vaker 
zelf op zoek gaan naar relevante informatie over subsidies en andere vormen van 
innovatiebeleid. Dit verschil is direct verklaarbaar: het actief zoeken van informatie over 
innovatiebeleidsinstrumenten kan binnen ondernemingen onderdeel zijn van de innovatie
inspanning; naast bijvoorbeeld procesoptimalisatie, het ontwikkelen van nieuwe producten 
of het vermarkten van nieuwe diensten. Ook de variabelen ‘groei in omzet’ en ‘jaar van 
oprichting’ hebben duidelijk invloed op het informatiezoekgedrag van ondernemers: nieuwe 
bedrijven, opgericht na 1990, zijn eerder geneigd om actief zoekgedrag te vertonen (85%) 
dan agrarische ondernemingen die al langer bestaan (61%). Een soortgelijk patroon zien 
we bij ondernemingen met een groeiende omzet sinds 2006, vergeleken met ondernemin
gen zonder omzetgroei. Van de groeiers zoekt 79% actief naar informatie, van de niet
groeiers slechts 64%. Op het individuele niveau, in plaats van het organisatieniveau, hangt 

We hebben deze grovere indeling gebruikt, omdat de celvulling van de kruistabellen anders 
onvoldoende zou zijn om conclusies te kunnen trekken. 

4 Voor de overige sectoren geldt dat te weinig ondernemers de vragenlijst hebben ingevuld. Bij het 
gebruik van kruistabellen worden de celvullingen dan te laag. 
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het opleidingsniveau van respondenten samen met actief informatiezoekgedrag: hoger 
opgeleiden (afgestudeerd aan HBO/universiteit) zoeken erg vaak zelf (84%) naar 
informatie over innovatiebeleid. Van de respondenten die niet hoogopgeleid zijn, doet 60% 
dat actief. 

3.2 Kanaal/bron 

Informatie kan op verschillende manieren ingewonnen worden. Het internet is het 
dominante medium en vormt dan ook het belangrijkste informatiekanaal (80%) voor 
ondernemers. Andere kanalen doen er echter eveneens nog toe. 57% van de ondervraagde 
ondernemers verkrijgt informatie via collega-ondernemers, 43% via het ministerie van LNV 
en voorts noemt 40% van de ondernemers ook accountants en belastingadviseurs als 
belangrijke bron5. 

Collega-ondernemer 

Ministerie van LNV (onder andere Dienst Regelingen) 

Accountants of belastingadviseur 

Brancheorganisatie 

SenterNovem 

Anders 

Syntens 

Onderwijs/kennisinstelling (bijvoorbeeld MBO/ROC, hogeschool, 
universiteit, TNO, ECN) 
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Kamer van Koophandel 

DLV (Plant) adviesdienst 

Ministerie van Economische Zaken 

Gemeente 1,4% 

6,1% 

6,8% 

8,8% 

9,5% 

10,1% 

10,8% 

20,9% 

23,0% 

25,7% 

39,9% 

42,6% 

56,8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Figuur 3. Anderen brengen u(ook) op de hoogte van informatie over overheidsmaatregelen. Wie zijn 
dat hoofdzakelijk? 

In sommige sectoren is het ‘informele circuit’, kennisdeling via collega-ondernemers, 
belangrijker dan in andere sectoren. In de veehouderij speelt dat kenniscircuit bijvoorbeeld 
sterker dan in de akker- of tuinbouw. In de laatstgenoemde sector speelt daarentegen 
SenterNovem relatief vaker een rol. 26% van de tuinbouwers geeft aan via diverse 
SenterNovem kanalen (website, adviseurs, etc.) informatie te verkrijgen over innovatiebe
leidsinstrumenten. 13% van de akkerbouwers uit onze responsgroep geeft dat aan en 
slechts 7% van de veehouders. Hoewel het ministerie van LNV voor ondernemers in 
algemene zin een belangrijke bron is (Figuur 3), zien we ook hier weer sectorale 
verschillen: veel minder tuinbouwers noemen het ministerie als een informatiebron dan 
hun collega’s uit de veehouderij en akkerbouw. De resultaten van de uitsplitsing (naar 

5 Uit een eerder onderzoek dat door Dialogic is uitgevoerd, de evaluatie van de innovatievoucherrege
ling, is ook gebleken dat accountants MKB’ers wijzen op subsidiemogelijkheden. 
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sectoren) is gepresenteerd in Figuur 4. Aanvullend kan gesteld worden dat informele 
contacten voor niet-innovatieve agrariërs veel belangrijker zijn dan voor de meer 
innovatieven uit de sector. Het gaat om respectievelijk 73% en 47% van de respondenten 
uit die groepen, die gebruik maken van de kennis en ervaring  van collega’s. Dat verschil is 
erg groot. De minder innovatieve ondernemers worden eveneens relatief vaker 
geïnformeerd door hun accountant of brancheorganisatie. Innovatieve ondernemers 
hebben juist meer contact met SenterNovem (29% versus 13%). Opvallend is bovendien 
dat ondernemers met een groeiende omzet veel minder frequent het contact zoeken met 
het ministerie van LNV dan ondernemers met een constante of afgenomen omzet 
(afgenomen omzet: 57%, constante omzet: 51% en gestegen omzet: 27%). Ondernemers 
met een groeiende omzet zijn, zo gaven wij eerder aan, wel erg actief als het gaat om 
informatiezoekgedrag, maar juist de overheid is voor die groep een relatief minder 
belangrijke informatiebron. 

Akkerbouw Tuinbouw Veehouderij 

50% 
52% 

67% 

38% 

42% 

48% 

19% 20% 

37% 

13% 

26% 

7% 

53% 

26% 

49% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

Collega-ondernemer 
Accountants of belastingadviseur 
Brancheorganisatie 
SenterNovem 
Ministerie van LNV (onder andere Dienst Regelingen) 

Figuur 4 . Anderen brengen u (ook) op de hoogte van informatie over overheidsmaatregelen. Wie zijn 
dat hoofdzakelijk (uitsplitsing naar sectoren)? 

Belangrijke bronnen van informatie over innovatiebeleidsinstrumenten blijven ook de 
vakbladen en de publicaties die door verschillende partijen worden uitgegeven. Ongeveer 
50% van de ondernemers zoekt zelf dergelijke publicaties van derden op. Zo blijken vooral 
publicaties van het ministerie van LNV regelmatig geraadpleegd worden (78%), maar ook 
SenterNovem is hierbij een belangrijke bron (zie de twee volgende figuren). 



14,8% 

17,8% 

33,3% 

50,4% 

80,0% 

Anders 

Bezoeken van beurzen 

Telefonisch contact met het 
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Raadplegen van publicaties 
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(zoekmachines en 
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Figuur 5. Op welke manier zoekt u dan hoofdzakelijk naar informatie over overheidsmaatregelen? 
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77,9% 
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brancheorganisaties) 
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Figuur 6. U raadpleegt publicaties. Van wie zijn deze publicaties? 

Bij het internet als bron worden de sites van het ministerie van LNV, zowel www.minlnv.nl 
als www.hetlnvloket.nl veelvuldig genoemd. Maar ook de website van SenterNovem speelt 
hierin weer een rol. Daarnaast worden ook domeinspecifieke websites veel genoemd6. 
Voorbeelden zijn www.pluimveehouden.nl en www.kokkelvissen.com. Google is veruit de 
belangrijkste zoekmachine, 55% van de respondenten zoekt via deze zoekmachine. 

3.3 Tijd en toekomst 

Naast de informatiebron is ook gevraagd naar het tijdstip en de tijdsduur van besteding 
aan het zoeken van informatie over beleidsinstrumenten. Deze vragen resulteren echter in 
weinig onderscheidende inzichten. De ondernemers zoeken op verschillende tijdstippen 
naar informatie en doen hier tussen het ½ en heel uur over. Alleen de uitsplitsing naar de 
mate van innovativiteit van ondernemingen levert een extra kijk op de zaak op: 
innovatieven zoeken per sessie langer naar informatie; zo spendeert 10% van hen meer 
dan 2 uur per keer aan het zoeken van bruikbaar materiaal. Geen enkel bedrijf zoekt 

6 Een opsomming is gegeven in hoofdstuk 2. 
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langer dan 2 uur per keer binnen de groep die wij hebben geclassificeerd als ‘niet
innovatief’.  

47,4% 

27,4% 

23,0% 

2,2% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 
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30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

Zowel overdag Overdag tussen In de avonduren Weet niet / geen 
als in de 8 – 17 uur (na 17 uur) antwoord 

avonduren 

Figuur 7. Op welk tijdstip zoekt u doorgaans informatie over regelingen oforganisaties/netwerken die 
u helpen bij innovatieprocessen? 

Gemiddeld ½ uur Gemiddeld 1 uur Gemiddeld 2 uur Gemiddeld meer 
dan 2 uur 

Figuur 8. Hoeveel tijd bent u gemiddeld per keer kwijt met het zoeken naar informatie over deze 
instrumenten? 

Als het gaat om de vraag of ondernemers in de toekomst op dezelfde  manier naar  
informatie over innovatiebeleidsinstrumenten zullen zoeken, antwoordt ruim 68% 
bevestigend. Er is geen specifieke groep ondernemers, bijvoorbeeld de innovators of 
veehouders, die hier (significant) afwijkend over denkt. 

3.4 Kwaliteit 

Hoe ervaren ondernemers de kwaliteit van informatie over innovatiebeleid? Om die vraag 
te beantwoorden, hebben wij de respondenten enkele stellingen voorgelegd: 

• Ik kon de informatie in het algemeen snel vinden; 
• De gevonden informatie was in het algemeen begrijpelijk; 
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• De gevonden informatie was in het algemeen betrouwbaar; 
• Er was voldoende informatie beschikbaar; 
• De informatie voldeed in het algemeen aan mijn verwachtingen; 
• De gevonden informatie was in het algemeen nuttig voor mij. 

Respondenten zijn overwegend positief. Uit de onderstaande figuur volgt dat agrarische 
ondernemers vooral te spreken zijn over betrouwbaarheid en de toegevoegde waarde 
(informatie is nuttig). Vooral op de aspecten doelbereiking/management van verwachtin
gen (informatie voldoet niet aan verwachtingen: 29%), begrijpelijkheid (26%), 
beschikbaarheid (24%) en vindbaarheid (32%) valt nog wel winst te behalen. 

De gevonden informatie was in het 
algemeen nuttig voor mij 

De informatie voldeed in het 
algemeen aan mijn verwachtingen 

Er was voldoende informatie 
beschikbaar 

De gevonden informatie was in het 
algemeen betrouwbaar 

De gevonden informatie was in het 
algemeen begrijpelijk 

Ik kon de informatie in het 
algemeen snel vinden 
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35% 

52% 
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36% 
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Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 

Figuur 9. De volgende stellingen gaan over het zoeken van informatie over overheidsmaatregelen, 
zoals innovatieregelingen, of naar organisaties en netwerken die uw omgeving kunnen ondersteunen 
bij uw innovatieactiviteiten. Geef bij de volgende stellingen aan of u er mee eens bent of niet. 

Een uitsplitsing naar de drie grootste sectoren in onze responsgroep, veehouderij, akker
en tuinbouw, wijst uit dat tuinbouwers overwegend positiever zijn dan hun collega’s uit de 
andere twee sectoren. Zij zijn van mening dat informatie (zeer) snel te vinden is en 
beschouwen gevonden informatie als nuttig en betrouwbaar. De onderstaande figuur, over 
betrouwbaarheid van informatie, illustreert het sectorale patroon. Ook bij de andere 
stellingen treedt dit verschil dus op. 
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Figuur 10 De gevonden informatie was in het algemeen betrouwbaar (uitsplitsing naar sector) 

De groep innovators is juist kritischer over het aanbod van informatie. Op vrijwel alle 
stellingen antwoorden zij vaker negatief (‘mee oneens’ + ‘helemaal mee oneens’). 
Theoretisch kan dit op twee manieren verklaard worden: (i) de innovators hebben meer 
ervaring met eigen innovatieactiviteiten en zoeken uitgebreider naar informatie over de 
mogelijkheden om vanuit het beleid gesteund te worden. Door die ervaring leggen zij de 
lat voor informatieaanbieders (bijvoorbeeld het ministerie, SenterNovem, etc.) hoger, 
waardoor de stellingen overwegend negatiever zijn beoordeeld. (ii) de innovators zoeken 
minder efficiënt naar informatie, hebben moeite met het beoordelen van juistheid of 
bruikbaarheid daarvan en besteden daarom meer tijd aan eigen innovatie-inspanningen7. 
Omdat wij op basis van dit onderzoek geen causaliteit kunnen testen, kan niet gezegd 
worden welke verklaring het meest voor de hand ligt. Feit blijft dat agrarische onderne
mingen die meer innovatie-inspanningen leveren (meer dan 10% van hun werk), zich 
negatiever uitlaten. Vindbaarheid, begrijpelijkheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en 
nut van informatie over innovatiebeleidsinstrumenten schatten zij lager in. Opmerkelijk in 
deze context is ook dat ondernemingen met een constante omzet (sinds 2006), eveneens 
negatiever zijn over de kwaliteit van informatie – vergeleken met groeiers of ondernemin
gen met een dalende omzet. Als voorbeeld: 44% van de ondernemingen met een 
constante omzet vindt informatie over het algemeen onbegrijpelijk. 29% van de 
ondernemingen met een dalende omzet deelt deze mening en 16% van de groeiers. Alleen 
op de stelling ‘er is voldoende informatie beschikbaar’ laat een andere groep ondernemers 
zich negatiever uit. Het betreft ondernemingen met een dalende omzet sinds 2006. Van 
hen vindt 41% de hoeveelheid informatie ontoereikend.  

7 Merk op dat de causaliteit in beide verklaringen verschillend is. In de eerste veronderstelling heeft 
innovativiteit invloed op de perceptie van kwaliteit. De tweede verklaring gaat uit van innovativiteit 
als afhankelijke variabele. 



4 Gebruik van instrumenten en 
programma’s 
Leidt het zoeken van informatie over beleidsinstrumenten daadwerkelijk tot gebruik van 
die instrumenten? In de vragenlijst hebben wij gevraagd naar feitelijk gebruik van 
innovatieregelingen (zoals de Regeling Innovatieprojecten of de voucher voor kennisover
dracht)  en naar gebruik van de adviesdiensten van (semi-)publieke organisaties en 
betrokkenheid van de ondernemers bij innovatie- en kennisnetwerken. Deze aanpak is 
consistent met de scan van het innovatiegerichte beleidsinstrumentarium, die het 
ministerie vorig jaar zelf heeft uitgevoerd. In die scan zijn dus ook stimulerende 
organisaties, zoals Syntens en Transforum, en diverse netwerken opgenomen.  

4.1 Regelingen 

Allereerst de regelingen. Zoals bekend, is het ministerie van LNV verantwoordelijk voor een 
aantal sectorspecifieke innovatiebeleidsinstrumenten. Het gaat dan specifiek om 
innovatiebeleid gericht op de agrarische ondernemer; dit in tegenstelling tot het meer 
generieke innovatiebeleid van het ministerie van EZ. Aan de ondernemers is gevraagd of 
zij in het recente verleden (afgelopen 3 jaar) gebruik hebben gemaakt van een vaste set 
LNV-regelingen8. Sommige regelingen zijn overigens op dit moment niet meer beschikbaar. 
(Een voorbeeld is de LNV voucher voor kennisoverdracht; inmiddels is die mogelijkheid 
ondergebracht bij de generieke innovatievoucherregeling, die uitgevoerd wordt door 
SenterNovem). Desalniettemin zijn dit soort regelingen opgenomen in de vragenlijst. Het is 
namelijk goed mogelijk dat een deel van de responderende ondernemers recent wel 
gebruik heeft gemaakt van die regeling, maar dat op dit moment niet (meer) doet. Dat 
blijkt ook: met kop en schouders steekt de kennisvoucher uit boven het gebruik van de 
andere regelingen (41%). Volgend zijn de bedrijfsadviesdiensten (34%) en de regeling 
innovatieprojecten (23%). De meeste regelingen zijn gebruikt door zo’n 10% tot 15% van 
de respondenten: samenwerking bij innovatieprojecten (15%), bedrijfsmodernisering 
(13%), demonstratieprojecten (13%), de bedrijfsopleiding (12%), en voorlichting en 
afzetbevordering (9%).  

Vouchers ten behoeve van kennisoverdracht, bedrijfsadviesdiensten, regeling innovatieprojecten, 
samenwerking bij innovatieprojecten, bedrijfsmodernisering (energiebesparing, luchtwassystemen, 
jonge landbouwers, energie−innovaties), demonstratieprojecten (biologisch, energie, intensief), 
bedrijfsopleiding (Biologisch, Vaktechnische kennis, Veehouderij), voorlichting en afzetbevordering, 
voedselkwaliteitsregelingen, borgstellingsfonds voor de landbouw (BF, BF+), technologiefonds 
tuinbouw, SBIR en verhoging toegevoegde waarde. 
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Figuur 11. Heeft u de afgelopen 3 jaar gebruik gemaakt van de volgende regelingen? 

Een vraag die we onszelf gesteld hebben, is of er een verband is tussen actief zoeken naar 
beleidsinstrumenten en het gebruik van innovatiebeleidsinstrumenten. Het zoeken naar die 
informatie kan namelijk gezien worden als een indicatie van interesse in het instrument: 
wat zijn de voorwaarden voor deelname? Waar kan ik mij aanmelden? De vraag is 
vervolgens of de ondernemer daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van innovatieregelin
gen. Een direct verband tussen informatiezoekgedrag en participatie vinden wij echter niet. 
Kortom, ook de ondernemers die informatie over beleidsinstrumenten passief gebruiken 
(via via of per toeval gevonden materiaal) nemen deel aan de diverse regelingen. 

4.2 Dienstverlening van innovatiebevorderende organisaties 

In de vragenlijst is naast regelingen verwezen naar dienstverlening van innovatiebevorde
rende (semi-)publieke organisaties 9 . In de eerder uitgevoerde beleidsscan van het 
ministerie van LNV zijn deze organisaties bewust meegenomen, aangezien ook op deze 
wijze ondernemers geholpen kunnen worden bij hun innovatieprocessen. Bovenal heeft het 
ministerie bij veel van deze organisaties een stimulerende of initiërende rol. Het 
InnovatieNetwerk en de dienstverlening van Syntens worden door het grootste deel van de 
respondenten genoemd; respectievelijk 30% en 26%. Opmerkelijk is het niet dat juist deze 
organisaties genoemd worden; beide hebben een breed bereik en leggen zich niet 
uitsluitend toe op een enkele branche binnen de agrarische sector. Zo richt het 
InnovatieNetwerk zich op landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte. Syntens 
adviseert naast de industrie, bouw, logistiek en groothandel, creatieve industrie en human 
health ook de food & agri sectoren in brede zin: land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, 
voedingsproducenten en de toeleverende industrie (inclusief verpakkingen). Gebruik van 
de dienstverlening van toepassingsgerichte organisaties, zoals de Melkvee Akademie, 

9 InnovatieNetwerk, Syntens, Melkvee Akademie, Transforum, Kennis op de Akker, Stichting Flowers 
and Food, Bioconnect, Kenniscentrum Glastuinbouw, Courage, Visserij Innovatie Platform, Stichting 
Innovatie Glastuinbouw NL, Tuinbouwcluster Academie en Stichting Duurteelt. 



Kenniscentrum Glastuinbouw en het Visserij Innovatie Platform wordt door minder 
respondenten genoemd. De beperktere sectorale scope van deze organisaties draagt daar 
natuurlijk aan bij. 

Een andere (niet opgenomen) organisatie 
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Figuur 12. Heeft u de afgelopen 3 jaar gebruik gemaakt van de dienstverlening van de volgende 
organisaties? 

Een analyse naar de link tussen informatiezoekgedrag en innovativiteit enerzijds, en 
contact met de dienstverlenende organisaties (Figuur 12) anderzijds, heeft op dit punt 
geen rijker of genuanceerder beeld opgeleverd. 

4.3 Innovatiestimulerende netwerken 

In de LNV-scan is ook een rijtje met innovatiestimulerende netwerken opgenomen10. In de 
vragenlijst is aan ondernemers gevraagd of zij deelnemen aan deze netwerken. De meeste 
netwerken kennen, net als de eerder besproken organisaties, een afbakening. Veelal is die 
afbakening sectoraal of toepassingsgericht (zoals Koeien en Kansen, Telen met Toekomst), 
soms ook geografisch bepaald (Kennisalliantie Zuid-Holland). Drie netwerken worden 
relatief veel genoemd: Netwerken in de veehouderij (21%), Telen met toekomst (16%) en 
de Praktijknetwerken (15%). Bij uitsplitsing naar de verschillende sectoren valt op dat de 
laatstgenoemde een breed palet aan sectoren aan zich bindt. Dit in tegenstelling tot de 
eerste twee genoemde. Door de sectorale afbakening van Netwerken in de veehouderij en 
Telen met de toekomst is dat niet verwonderlijk. 

10 Netwerken in de veehouderij, Telen met toekomst, Praktijknetwerken, Platform Agrologistiek,

Groene Kenniscoöperatie, Koeien en Kansen, Kennisalliantie Zuid−Holland, Socio−technische
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Figuur 13. Bent u de afgelopen 3 jaar betrokken geweest bij de volgende netwerken? 

Het verschil in gebruik van netwerken tussen actieve en passieve zoekers blijkt hier 
(wederom) niet aanwezig. Dit duidt erop dat ondernemers die op een indirecte manier 
kennismaken met dergelijke innovatiestimulerende netwerken net zo goed toetreden tot, of 
participeren in, deze netwerken. Ook bleek uit de analyse geen relatie aanwezig tussen het 
gebruik van de netwerken en de mate van innovatie-inspanning. 

4.4	 Verschillen in deelname aan innovatiebeleidsinstrumenten: 
innovators versus niet-innovators 

Om de groepen innovatieve ondernemingen te vergelijken met minder innovatieve 
ondernemingen op hun deelname aan innovatiebeleidsinstrumenten, is allereerst voor 
iedere respondent geteld aan hoeveel instrumenten zij ‘deelnemen’. Het aantal regelingen, 
innovatiestimulerende organisaties en netwerken waaraan de respondenten deelnemen, is 
simpelweg opgeteld. Bijvoorbeeld, een ondernemer die sinds 2006 gebruik heeft gemaakt 
van een kennisvoucher, hulp van Syntens en deelneemt aan het Platform Agrologistiek, 
krijgt de score 3. In de onderste figuur zijn de totaalscores voor innovators afgezet tegen 
de scores voor ondernemingen die minder dan 10% van hun werk besteden aan 
innovatiegerelateerde activiteiten. 
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Figuur 14 Deelname aan innovatiebeleidsinstrumenten: innovators versus niet-innovators 

Agrarische bedrijven die extra aandacht besteden aan innovatieactiviteiten, nemen vaker 
deel aan beleidsinstrumenten gericht op innovatiestimulering. Dat blijkt uit de bovenstaan
de figuur. Dit resultaat spoort met de verwachting: deelname aan netwerken, contact met 
organisaties zoals Syntens en het gebruik van regelingen maakt onderdeel uit van de 
innovatie-inspanningen van ondernemers. 

4.5	 Redenen voor het niet gebruiken van innovatieregelingen, 
organisaties en netwerken 

Elf respondenten hebben geen gebruik gemaakt van de genoemde regelingen, diensten 
van innovatiestimulerende organisaties of netwerken. Waarom niet? We hebben deze 
groep van ondernemers een aantal redenen voorgelegd, waarvan ze er meerdere konden 
bevestigen11. Vier ondernemers vinden de aanvraagprocedures van regelingen ingewikkeld, 
drie van hen innoveren al zonder hulp van de overheid. Daarnaast zijn de genoemde 
regelingen bij twee respondenten niet bekend en sluiten de instrumenten in één geval niet 
aan op behoeften van de ondernemer. Ook één respondent is van mening dat hij niet 
kampt met een onbeantwoorde kennisvraag. Additioneel (categorie “anders”) noemen 
ondernemers een scheve kosten/baten verhouding, minder goede ervaringen met 
innovatiebeleid in het verleden, tijdgebrek en afwijzingen als redenen voor het uitblijven 
van gebruik van innovatie-instrumenten. Helaas is het, gezien het geringe aantal 
respondenten (als gezegd, n=11), niet mogelijk om uitsplitsingen naar groepen 
ondernemers te maken. Zo’n uitsplitsing zou wel erg interessant zijn: een specifiek patroon 
in de redenen van ondernemers om geen gebruik te maken van beleidsinstrumenten biedt 
het ministerie direct een handvat voor het verbeteren van de dienstverlening. Denk 

11 Hierbij moet wel een belangrijke kanttekening worden geplaatst. Het aantal respondenten in deze 
groep is dermate laag (n=11), dat het lastig is om gefundeerde conclusies te trekken. Overigens 
wijst dit er wel op dat we overall te maken hebben met een zeer innovatieve en actieve groep 
respondenten. 
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bijvoorbeeld aan de situatie waaruit blijkt dat veehouders bovengemiddeld aangeven niet 
bekend te zijn met de instrumenten van LNV. Onder die groep ondernemers kan het 
ministerie vervolgens extra aan marketing doen. 
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Figuur 15. U heeft geen gebruik gemaakt van innovatieregelingen of organisaties en netwerken die 
innovatieprocessen ondersteunen of stimuleren. Waarom niet? 

De respondenten van deze vragenlijst weten, zo blijkt uit Figuur 15, beleidsinstrumenten 
goed te vinden. We moeten echter opmerken dat de responsgroep bovengemiddeld 
innovatieve en betrokken ondernemers betreft. Verbeterde dienstverlening en informatie
voorziening van het ministerie kan impact hebben op ondernemers die zeggen regelingen 
niet te kennen of op hen die van mening zijn dat aanvraagprocedures ingewikkeld zijn. Het 
eerste aspect raakt direct aan de rol van informatievoorziening: een potentiële doelgroep 
van beleidsinstrumenten wordt blijkbaar nu niet bereikt. Ook wat betreft perceptie van 
ingewikkelde procedures kan het ministerie actie ondernemen. Allereerst door informatie
voorziening over de regelingen zo simpel en transparant mogelijk aan te bieden. Ten 
tweede door aanvraagformulieren en samenhangende stappen eens kritisch tegen het licht 
te houden en te testen op gebruiksvriendelijkheid. Ook de groep respondenten die zegt 
geen fit te zien tussen het instrumentarium en de eigen problematiek vraagt om een 
vervolgactie – (weliswaar één die minder samenhangt met informatievoorziening) namelijk 
onderzoek naar de feitelijke behoeften en problemen van ondernemers en de mate waarin 
deze onderwerpen door het huidige instrumentarium worden afgedekt. 



5 Zoeken naar informatie over vak
technische ontwikkelingen 
Ondernemers zoeken uiteraard niet alleen informatie over de manier waarop hun eigen 
innovatieprocessen middels subsidies en andere stimuleringsmiddelen gesteund of versneld 
kunnen worden. Zoeken naar innovatiegerelateerde informatie is breder. De agrarische 
ondernemer is bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in de laatste ontwikkelingen in de sector. 
Respondenten hebben in de vragenlijst kunnen aangeven waar zij specifiek naar op zoek 
zijn. Deze vraag resulteerde in een brede waaier van onderwerpen. Antwoorden die 
meerdere malen worden genoemd zijn: wetgeving en beleid, energiebesparing en 
duurzaamheid, dierenwelzijn en –gezondheid, stalsystemen en -inrichting, automatisering 
en ketensamenwerking. De totale lijst van antwoorden is in de bijlage opgenomen. 

5.1 Frequentie 

Het merendeel van de respondenten zoekt actief naar vaktechnische informatie (85%). De 
meeste ondernemers doen dat zelfs zeer frequent. Van de niet-actieve ondernemers 
(15%), neemt 5% de laatste ontwikkelingen tot zich via het eigen (informele) netwerk. Via 
via dus. De resterende 10% stelt zich afwachtend op. Als we de antwoorden op deze vraag 
vergelijken met de vraag over frequentie van het zoeken naar beleidsinstrumenten, valt op 
dat in beide gevallen de groep respondenten (zeer) actief is. De meeste ondernemers 
zoeken zelf naar vaktechnische ontwikkelingen of innovatiegerelateerde beleidsinstrumen
ten die hen kunnen helpen op operationeel of strategisch vlak. 

Ja, heel vaak (gemiddeld elke 3 
maanden) 

Ja, geregeld (ten minste een keer per 
half jaar) 

Ja, incidenteel 

Nee, passief - wanneer ik interessante 
informatie tegen kom 

Nee, ik verkrijg informatie via 
anderen 

Nee, omdat … 1% 

5% 

10% 

16% 

24% 

45% 
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Figuur 16. Zoekt u actief -dat wil zeggen zelf - maar andere informatie op uwvakgebied, bijvoorbeeld 
de laatste technologische en agrarische ontwikkelingen (anders dan specifiek innovatiestimulerende 
regelingen, netwerken en organisaties)? 

Veehouders (88%) zijn actiever op zoek naar informatie over vaktechnische ontwikkelingen 
dan akker- en tuinbouwers (beide 82%). Ook de groep innovatieve bedrijven is zeer actief: 
56% van hen zoekt zelfs zeer frequent (ten minste iedere 3 maanden) naar informatie om 
op de hoogte te blijven van ontwikkelingen; dit in tegenstelling tot de minder innovatieven. 
Van die groep zoekt 30% heel vaak informatie. Net als bij zoekgedrag gericht op 
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innovatiebeleid is ook nu weer sprake van samenhang tussen zoekgedrag en opleidingsni
veau (zie volgende figuur).  
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Figuur 17 Zoekt u actief -dat wil zeggen zelf - maar andere informatie op uw vakgebied? (uitsplitsing 
naar opleidingsniveau) 

5.2 Kanaal/bron 

We hebben eerder gezien dat netwerkcontacten van ondernemers belangrijk zijn bij het 
aandragen van informatie over subsidiemogelijkheden; vooral collega-ondernemers, het 
ministerie van LNV (met name de Dienst Regelingen) en accountants spelen een cruciale 
rol. Wat betreft informatievoorziening over vaktechnische ontwikkelingen springen er twee 
actoren uit: (wederom) collega-ondernemers (68%) en brancheorganisaties (49%). Het 
ministerie van LNV, EZ, SenterNovem en Syntens worden minder frequent genoemd. 16% 
van de responderende ondernemers maakt gebruik van publieke kennis- en/of 
onderwijsinstellingen. Concreet worden de agrarische opleidingscentra (AOC), hogeschool 
HAS Den Bosch, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, hogeschool van Hall 
Larenstein, hogeschool InHolland, Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, TNO, 
Universiteit Twente, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), SOVON Vogelonderzoek 
Nederland en verschillende proefbedrijven en –boerderijen genoemd. Aanvullend is het 
vermeldenswaardig dat 13% van de respondenten kijkt naar buitenlandse best practices en 
nadenkt over implementatie van die cases in de eigen context. 34% van de responderende 
ondernemers gebruikt andere bronnen. Onder die antwoordcategorie ‘anders’ vallen 
ondermeer vakbladen, -tijdschriften en kranten, kennis uit de toeleverende industrie 
(bijvoorbeeld machines en voer) en (internationale) beurzen. 
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Figuur 18. Anderen brengen u (mogelijk) op de hoogte van de laatste technologische en agrarische 
ontwikkelingen. Wie zijn dat hoofdzakelijk? 

De minder innovatieve ondernemers uit onze responsgroep maken vaker gebruik van de 
kennis, kunde en ervaring van collega’s dan de innovators (zie Figuur 19). Het verschil 
(19%) is niet verwaarloosbaar. Dat geldt ook voor betrokkenheid van brancheorganisaties: 
34% van de innovators ziet de brancheorganisatie als belangrijke kennisbron voor 
vaktechnische ontwikkelingen, maar liefst 68% van de minder innovatieve bedrijven ziet 
dat als zodanig. 
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Figuur 19 Anderen brengen u (mogelijk) op de hoogte van de laatste technologische en agrarische 
ontwikkelingen. Wie zijn dat hoofdzakelijk (uitsplitsing naarinnovativiteit)? 
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In de bovenstaande vergelijking zijn niet alle bronnen van Figuur 18 (van collega’s tot en 
met gemeenten) opgenomen. Dat heeft te maken met de geringe celvulling die ontstaat bij 
het maken van kruisverbanden. Uitsplitsingen naar sector en omzetgroei zijn overigens wel 
uitgevoerd. Uit die vergelijkingen blijkt dat brancheorganisaties vooral ondernemingen 
aanspreken met een afgenomen omzet sinds 2006 (62% versus constante omzet – 38% 
en groeiers – 51%). Op sectorniveau kan opgemerkt worden dat veehouders relatief vaak 
hun ‘peers’, collega-ondernemers, opzoeken om kennis op te doen (75%). In de sectoren 
akker- en tuinbouw wordt dat door een minder groot deel van de responsgroep gedaan 
(52% en 67%). Opvallend is bovendien dat een gering deel van de tuinbouwers kennis 
over de laatste ontwikkelingen opdoet via het ministerie van LNV (14%). De sectoren 
akkerbouw en veehouderij scoren hoger met respectievelijk 21% en 30%. 

De bevindingen die gepresenteerd zijn in deze alinea sporen met de uitsplitsingen die 
gepresenteerd zijn in sectie 3.2 (informatie over beleidsinstrumenten). Veehouders maken 
dus, wat betreft informatievoorziening, structureel meer gebruik van het informele netwerk 
van collega-ondernemers, dat geldt ook voor de niet-innovators. Zij maken bovendien 
relatief vaak gebruik van brancheorganisaties als kennisbron. Tuinbouwers en ondernemin
gen met een groeiende omzet zoeken minder structureel contact met het ministerie.   



Bijlage 1: achtergrondkenmerken 
van respondenten 
In dit hoofdstuk beschrijven wij kort de achtergrondkenmerken van respondenten. In de 
eerdere hoofdstukken zijn deze kenmerken gebruikt voor doorsneden: treden er verschillen 
op tussen innovatieve en minder innovatieve ondernemers als we kijken naar informatie
zoekgedrag? Spelen demografische kenmerken een rol? Indien mogelijk is de vergelijking 
tussen de responsgroep en de gehele populatie (gebaseerd op CBS-data) gemaakt. 

5.3 Innovatieprofiel 

Om een beter inzicht te krijgen in het innovatieprofiel van ondernemingen, hebben we 
respondenten gevraagd naar de jaarlijkse besteding aan innovatie-inspanningen (euro’s) 
en het percentage van een volledige werkweek dat besteed wordt aan innovatie. 
Bovendien hebben ondernemers aangegeven op welke wijze zij omgaan met concurrentie, 
indien dat actief gedaan wordt: door focus op kostenverlaging, ontwikkeling van (niche) 
markten door het aanpassen van bestaande producten/diensten of juist door ontwikkeling 
van geheel nieuwe producten/diensten. 

Innovatie inspanningen 

80% van de ondervraagde ondernemingen geeft €10.000 of minder uit aan innovatie. De 
gemoeide bedragen zijn dus niet erg hoog. Uit de onderstaande figuur blijkt wel dat 
ondernemers veel tijd investeren in innovatie-inspanningen12. 

7,5% 

14,5% 
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50 > 100 

Figuur 20. Kunt u aangeven hoeveel procent van een volledige werkweek (40 uur) u gemiddeld 
besteed aan het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten of het verbeteren van (produc
tie)processen (in %)? 

12 De genoemde bedragen zijn erg laag; zeker in relatie tot de investering in tijd. Mogelijk investeren 
de respondenten daadwerkelijk meer in ‘human capital” en ontwikkeluren dan in materiaal. 
Anderzijds is het mogelijk dat respondenten – om welke reden dan ook – geen correcte schatting 
van de uitgaven in euro’s hebben opgegeven. 
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Figuur 21. Hoeveel besteed ujaarlijks (gemiddeld) aan/in innovatie-inspanningen (in euro's)? 

Omgaan met concurrentie 

13% van de respondenten geeft aan dat concurrentie niet of nauwelijks speelt. Er bestaat 
voor die agrariërs dan ook geen behoefte aan een strategie om met concurrentie om te 
gaan. De resterende 87% is goed verdeeld over de categorieën. Zo focust 23% op 
kostenverlaging, 24% boort nichemarkten aan door bestaande producten/diensten aan te 
passen en 27% zet in op de ontwikkeling van totaal nieuwe producten/diensten. Ook geeft 
13% van de ondernemingen aan op een andere, niet nader genoemde, manier met 
concurrentie om te gaan. 
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Figuur 22. Op welke wijze gaat u om met concurrentie en het verbeteren van uwmarktpositie? 



5.4 Demografische kenmerken 

Onderstaand worden demografische kenmerken van respondenten uiteengezet. De eerste 
paar kenmerken, de sector, het aantal werknemers, de omzet en oprichting, zijn gemeten 
op het niveau van de onderneming. De afsluitende variabelen, functie, opleidingsniveau en 
internetgebruik, gaan over de individuele respondent; de persoon die de vragenlijst heeft 
ingevuld. 

Sector 

In de sample zitten relatief veel veehouders, tuin- en akkerbouwers. In de uitsplitsingen 
(hoofdstukken 3,4 en 5) zijn vooral deze branches gebruikt. Voor de andere branches is 
het aantal respondenten kleiner. 
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Figuur 23. Tot welke sector behoort uworganisatie? 

Aantal werknemers 

Op twee ondernemingen na (500 en 900 werknemers), vallen alle respondenten onder de 
noemer MKB. Het gaat dan om ondernemingen met maximaal 250 werknemers. Het 
aandeel micro-MKB is bovendien erg groot: 28% van de respondenten werkt alleen of 
heeft één persoon in dienst. Van de respondenten heeft 40% meer dan één werknemer in 
dienst, maar er maximaal vijf. Bij 18% van de ondervraagde bedrijven werken tussen de 
vijf en 20 werknemers, bij 15% meer dan 20. Aanvullend hebben wij respondenten 
gevraagd of het aantal werknemers sinds 2006 is toegenomen, constant gebleven of 
afgenomen. In 5% is het aantal afgenomen, bij het merendeel is de situatie onveranderd 
gebleven (61%) en 34% realiseerde een toename. 
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Figuur 24. Hoeveel werknemers telt uw bedrijf? 
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Figuur 25. Is dit aantal werknemers sinds 1 januari 2006 toegenomen, afgenomen of constant 
gebleven? 

Om te kijken of de dataset enigszins representatief is voor de Nederlandse populatie 
agrariërs, is gekeken naar de landelijke cijfers van het CBS13. Uit de CBS cijfers volgt dat 
93% van de Nederlandse agrarische ondernemingen maximaal 5 werknemers in dienst 
heeft. Dit percentage ligt hoger dan in onze dataset (68%). Het micro-MKB is in het 
onderzoek licht ondervertegenwoordigd. 

13 De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten. Voor 
meer informatie zie: http://www.cbs.nl/nl-
NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm 

http://www.cbs.nl/nl-


Omzet 

Net als bij het aantal werknemers is gevraagd naar de trend in de omzetgroei of –daling 
sinds 2006. Bij meer dan de helft (54%) van de respondenten is de omzet de afgelopen 
jaren toegenomen. In één derde van de gevallen is de omzet constant gebleven. 12% van 
de respondenten zag de omzet afnemen in de afgelopen twee jaren. 

Toegenomen Constant gebleven Afgenomen 

Figuur 26. Is deze omzet sinds 1 januari 2006 toegenomen, afgenomen of constant gebleven? 

Oprichting van de onderneming 

Ongeveer 18% van de bedrijven is voor 1980 opgericht en 40% na 2000. De populatie van 
responderende bedrijven bestaat dus uit zowel relatief 'oude' als 'nieuwe' bedrijven.  
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Figuur 27. In welk jaar heeft u uw bedrijf opgericht? 
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Figuur 28. Heeft u in de afgelopen drie jaar een landbouwbedrijf volledig overgenomen? 

Functie van de respondent 

De vragenlijst is verstuurd via een adressenbestand van het ministerie van LNV; het gaat 
zodoende om individuele contacten. Het is goed mogelijk dat een respondent de eigenaar 
van een onderneming is, maar dat is vooraf geen gegeven. Ongeveer de helft van de 
respondenten (51%) is eigenaar/directeur en tevens oprichter van de onderneming. 28% 
van hen is wel de eigenaar, maar de onderneming is door iemand anders opgericht. 7% is 
de manager, maar niet de eigenaar en eveneens 7% is een medewerker. De resterende 
7,5% rekent zichzelf tot een, niet nader genoemde, categorie. Ergo: het merendeel van de 
respondenten is eigenaar of heeft ten minste een managementtaak. Het is daarom 
mogelijk te concluderen dat de respondenten het strategische gedrag van hun organisatie, 
waar de vragenlijst feitelijk over gaat, beïnvloeden of ten minste kunnen inschatten. 
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Figuur 29. Wat is uw functie binnen het bedrijf? 

Opleidingsniveau van de respondent 

Het opleidingsniveau van respondenten kan van invloed zijn op het informatiezoekgedrag. 
Denk bijvoorbeeld aan het beter kunnen begrijpen van ingewikkeld taalgebruik en het 
niveau van elektronische vaardigheden (werken met internet, webapplicaties, etc.). Ruim 
de helft van de respondenten (53%) heeft een opleiding in het hoger onderwijs (hbo, 
universiteit) succesvol afgerond. Dit aandeel is erg hoog. 29% heeft een havo-, vwo of 
mbo diploma. Ten slotte heeft 19% van de respondenten een hoogst genoten opleiding op 
het niveau van lbo, ulo, mavo of vmbo. Als we deze verdeling naast de landelijke gegevens 
leggen, zien we een andere verdeling. Landelijk gezien heeft 17% een opleiding in het 
hoger onderwijs, 55% een havo, vwo of mbo diploma en 29% een opleiding op het niveau 
van lbo, ulo, mavo of vmbo. We sluiten niet uit dat deze scheve verdeling ten opzichte van 
de populatie invloed heeft gehad op de antwoorden. Bias kan zijn opgetreden omdat 
(wellicht) enerzijds hoger opgeleide contacten zijn aangeschreven met de vraag deel te 
nemen aan de enquête. Daarnaast kan er sprake zijn van zelfselectie: hoger opgeleiden in 
de sample die eerder geneigd zijn geweest om deel te nemen. 
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Figuur 30. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

Internetgebruik 

De mate waarin respondenten toegang hebben tot internet en deze toegang daadwerkelijk 
gebruiken, kan eveneens invloed hebben op onze resultaten. Allereerst om het simpele feit 
dat de vragenlijst online is afgenomen. Misschien zijn ondernemers met een goede 
internetaansluiting en –vaardigheden eerder geneigd tot deelname aan het onderzoek. 
Daarnaast hebben wij gevonden dat het zoeken van informatie over technologische 
ontwikkelingen en innovatiebeleid vaak online gebeurt. Uiteraard kan dit een gegeven uit 
de populatie zijn, maar we sluiten niet uit dat dit resultaat in de hand gewerkt is door 
(geavanceerd) internetgebruik door de respondenten. Uit de achtergrondvraag blijkt 
inderdaad dat respondenten internet veelvuldig gebruiken: 98% raadpleegt internet ten 
minste wekelijks en zelfs 85% dagelijks. Dit lijkt overeen te komen met de landelijk trend, 
waarbij 96% aangeeft ten minste wekelijks en 77% dagelijks het internet te gebruiken. 
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Figuur 31. Hoe vaak gebruikt u momenteel het internet? 

Dialogic innovatie 37● interactie 



Bijlage 2: onderwerpen vaktechni
sche ontwikkelingen 

Onderwerp Aantal 

innovaties 36 

wetgeving en beleid 18 

afhankelijk van onderwerp, project, moment (ergo: variabel) 16 

energie(besparing) 15 

management en economische resultaten 9 

subsidies 9 

(stal)systemen en -inrichting 8 

dierenwelzijn en -gezondheid 8 

automatisering 7 

gewasbescherming 7 

duurzaam 6 

ketenontwikkeling 5 

mestverwerking 5 

prijzen en marktinformatie 5 

teeltinnovaties 5 

verpakkingen 5 

(agro)logistiek 4 

arbo 4 

bemesting 4 

bestemmingplan, landschapsbeheer en gebiedsontwikkeling 4 

milieu 4 

varkenshouderij 4 

voeding(smiddelindustrie) 4 

aquacultuur 3 

biomassa 3 

boomteelt 3 

CO2 reductie 3 

mechanisatie en robotisering 3 

procesverbetering 3 

technische verbeteringen 3 

verlichting 3 

akkerbouw 2 

biogas 2 

grondbewerking 2 

huisvesting en nieuwbouw 2 

ict 2 

installatietechniek 2 

melktechniek 2 

melkveehouderij 2 

natuurbeheer 2 

onderzoek 2 

ontwikkelingen 2 

oogstmethoden 2 



pluimveehouderij 2 

prijzen en marktinfo 2 

rundveehouderij 2 

SPF dieren 2 

tuinbouw 2 

verbrede landbouw 2 

visserij 2 

agrarische activiteiten 1 

alternatieve geneeswijzen 1 

antibiotica 1 

appelsap 1 

bedrijfsvoering 1 

bestrijding 1 

Biologische producten 1 

biotechnologie 1 

bodembeheer 1 

bodemverbetering 1 

bouw 1 

certificeringen 1 

champignons 1 

consumenten 1 

detectiemethoden 1 

educatie 1 

efficiëntie 1 

eiersector 1 

evaluatiemethoden 1 

functional foods 1 

gentechnologie 1 

gesloten kas 1 

groene kennis 1 

groothandel 1 

intellectueel eigendom 1 

inventaris 1 

klimaat 1 

kwaliteit 1 

kwaliteitverbetering 1 

landbouw 1 

landbouwhuisdieren 1 

maatschappelijke ontwikkelingen 1 

meetapparatuur 1 

ondernemerschap 1 

productie van groenten onder glas 1 

rassen 1 

reductie ammoniak en stof 1 

regionale en lokale ontwikkelingen 1 

san ontwikkelingen 1 

sensortechnologie 1 

sierteelt 1 

toekomst 1 

toelevering 1 

vakbladen 1 
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 1 

1 

 1 

1 

veiligheid 1


veldspuiten 1


vergisting 1


vruchtbaarheid

waterbeheer 

waterzuivering

zorgboerderijen 
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