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Voorwoord

In mei 2011 publiceerde ING het rapport My Industry 2030: Nederland gaat het maken. Het onderzoek beschreef de sterke 
uitgangspositie van de Nederlandse maakindustrie en de mondiale groeimogelijkheden op lange termijn. Er werd ook een 
ambitie uitgesproken. De maakindustrie moest in staat zijn haar toegevoegde waarde in twintig jaar te verdubbelen.

Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder. De Nederlandse economie heeft lastige jaren gekend. Alleen de export, waarin de 
industrie een groot aandeel heeft, zorgde voor groei. Wat zijn de groeiperspectieven voor de komende jaren? En wat zijn 
de groeiambities van industriële ondernemers zelf? Waar staan we of waar kunnen we staan over pakweg vijf jaar? Deze 
onderwerpen staan centraal in dit rapport. Het rapport is mede gebaseerd op de resultaten van een enquête onder meer dan 
300 respondenten uit de maakindustrie en de gesprekken die zijn gevoerd met diverse bedrijven en vertegenwoordigers uit 
de sector.

We gebruiken de term ‘maakindustrie’. Echter, het puur maken of produceren van een goed vormt een steeds kleiner 
onderdeel van het proces in de maakindustrie. Ontwerpen, ontwikkelen en verkopen zijn belangrijkere zaken geworden voor 
de Nederlandse industrie. Dit stelt nieuwe eisen aan personeel, toeleveranciers en andere stakeholders.

ING kiest voor een sectorbenadering. Met een specialisatie naar de industrie, ook regionaal, staan wij dicht bij partijen in de 
sector. Voor ons heeft dit onderzoek bijgedragen aan een verdere verdieping van onze kennis en extra inzichten opgeleverd 
om onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te kunnen laten sluiten op de wensen van de industrie.

Dit document is een initiatief van ING, maar kon niet worden geschreven zonder de samenwerking met en input van een groot 
aantal bedrijven en instellingen uit de sector. Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan interviews. Bijzonder dank aan 
VNU Exhibitions als organisator van ESEF / Techni-Show voor de samenwerking in het gehele onderzoeksproces.

Ik hoop dat dit rapport u nieuwe inzichten biedt, u helpt bij uw strategie en bijdraagt aan het versterken van de maakindustrie 
in Nederland.

Annerie Vreugdenhil,
Directeur ING Zakelijk
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Industrie terug op de kaart
De aandacht (voor het belang) van de industrie is de laatste jaren weer 
gegroeid. Terecht, want de industrie is van alle sectoren de grootste exporteur 
(62% van totaal) en grootste inkoper (jaarlijks ruim € 60 miljard binnen 
Nederland), waar andere sectoren afhankelijk van zijn. Met een verwachte 
groei van 2% in 2014 groeit de sector in vier van de laatste vijf jaar harder dan 
de economie als geheel. Voor de komende jaren is verdere versterking van de 
Nederlandse industrie essentieel om een hoger groeipad te kunnen realiseren.

Maakindustrie groeit in belang
De toegevoegde waarde die de maakindustrie realiseert, neemt de laatste tien 
jaar sneller toe dan die van de industrie als geheel. Onder meer de hogere 
R&D-intensiteit, zeker in de machinebouw en elektrotechnische industrie, 
speelt hierin een rol. De prestatie binnen Europa is goed: in vergelijking met 
acht andere eurolanden en het Verenigd Koninkrijk staat Nederland op plek 3 
als het gaat om productiegroei in de laatste tien jaar.

Vooruitzichten gunstig, maar ook afhankelijk van groeiambities 
ondernemers
De Nederlandse maakindustrie ontwikkelt en produceert goederen die de 
hele wereld over gaan. Het gaat om hoogwaardige, vaak complexe producten. 
Deze aansluiting op de wereldmarkt in combinatie met de groeiende 
wereldvraag, bieden aantrekkelijke vooruitzichten. Het benutten van deze 
kansen is afhankelijk van de ambitie en strategie van ondernemers. 84% van 
de bedrijven die een strategisch plan hebben vastgesteld, heeft daarin een 
groeidoelstelling opgenomen*. 20% wil verdere groei alleen in het buitenland 
realiseren, 25% alleen in Nederland, 55% in beide gebieden. Bedrijven die al 
in het buitenland actief zijn, richten hun groeipijlen ook nadrukkelijker op het 
buitenland.

Samenvatting en conclusies

Positieve signalen voor en vanuit de maakindustrie

62%
€63

Aandeel in export
Industrie grootste exporteur

Jaarlijkse binnenlandse inkoop
Industrie grootste inkoper

84% van de bedrijven met een 
vastgesteld strategisch plan heeft 
daarin een groeidoelstelling 
opgenomen

Nederland in top-3 
qua productiegroei in 
vergelijking met acht 
euro-landen + VK

mil-
jard

1
2
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Samenvatting en conclusies

Verhogen verkoop- en R&D-inspanningen bovenaan investeringsagenda

Europa belangrijk voor toeleveranciers, OEM-ers kijken breder
Europa blijft de belangrijkste regio voor de Nederlandse maakindustrie. Van de 
toeleveranciers wil 97% hier groeien. OEM-ers (eindfabrikanten) zien breder 
kansen. De VS & Canada en Latijns-Amerika, China en overige Aziatische 
landen zijn voor één op de drie OEM-ers regio’s waar groei gezocht wordt. 
Daarnaast wil 22% meer in Afrika verkopen. Een kwart van de bedrijven die 
buiten Nederland wil groeien, wil eigen productie in het buitenland starten 
of uitbreiden. Wanneer in het buitenland eigen productie wordt opgestart of 
uitgebreid, gaat dit per saldo ten koste van productie in Nederland.

Punt van zorg: Vastgesteld strategisch plan ontbreekt bij veel 
bedrijven
44% van de bedrijven in de maakindustrie heeft geen strategisch plan 
vastgesteld. Dit hoge percentage baart zorgen, omdat het handelen vanuit 
een beschreven plan stabiliteit en rust geeft. Bovendien is adequate sturing en 
het afleggen van verantwoording bijna onmogelijk zonder strategisch plan als 
basis. Desalniettemin zijn er succesvolle bedrijven zonder zo’n plan. Vaak heeft 
een DGA de touwtjes strak in handen en is sprake van een duidelijke focus, ook 
uitgesproken naar het personeel. Snel reageren op marktontwikkelingen is bij 
deze bedrijven een onderscheidende factor.

Investeringsprioriteiten: sales, R&D, machines, personeel
Groei is onmogelijk zonder investeringen. De maakindustrie heeft duidelijke 
prioriteiten voor de komende jaren: het opschroeven van R&D- en 
verkoopinspanningen. Ook het investeren in nieuwe machines en training en 
werving van personeel staat hoog op de agenda. Bij de grotere toeleveranciers 
wil 30% de investeringen in robots opschroeven. Om de groeiambities 
te kunnen realiseren, zijn dit de juiste investeringsdoelen en daarmee 
hoopgevende signalen. Slechts 7% geeft aan onvoldoende ruimte te hebben 
om extra te investeren.

Bedrijven willen vooral 
extra investeren in 
R&D en sales

44% van de bedrijven 
heeft geen strategisch 
plan vastgesteld

Van de bedrijven die in het 
buitenland groei zoeken, 
wil 92% dit in ieder geval 
in Europa realiseren
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Samenvatting en conclusies

Route naar 2030: samenwerking intensiveren

Stappen vooruit gezet, uitdagingen in de keten
In het rapport My Industry 2030 uit 2011 werd gesteld dat het verdubbelen 
van de toegevoegde waarde in 20 jaar haalbaar is. Vier uitdagingen moesten 
worden aangepakt: beschikbaarheid van personeel, kwaliteit van het 
R&D-programma, flexibilisering van de bedrijfsvoering en de toegang tot 
grondstoffen. De afgelopen drie jaar zijn stappen gezet op alle fronten. Er is 
een toename van technische gediplomeerden, hoewel de zorgen over met 
name LBO/MBO-niveau nog breed aanwezig zijn. Op het gebied van R&D 
is sprake van groeiende uitgaven. Voor de komende jaren wil bijna 60% 
van de OEM-ers de R&D-investeringen verhogen. Een uitdaging ligt bij het 
toeleverende MKB om aan de steeds hogere eisen (mede op het gebied van 
productontwikkeling) van de OEM-er te voldoen.

Verdere versterking maakindustrie nodig
Het verdubbelen van de toegevoegde waarde in twintig jaar is geen 
eenvoudige klus. Het vraagt om een jaarlijkse (nominale) groei van 3,5%. Na 
twee magere jaren (2012-2013) is tot 2018 4,7% groei nodig per jaar om weer 
op koers te komen. Los van de precieze groeicijfers, zal de maakindustrie 
in deze jaren verder versterkt moeten worden. Verdere industriële groei 
kan alleen gebaseerd zijn op hoogwaardige (product- en markt)kennis, 
hoogwaardige productie, automatisering, flexibiliteit en energie- en 
materiaalefficiency.

Beschikbaarheid van de juiste mensen moet een kernpunt blijven voor 
bedrijven, scholen en overheid. Op R&D-vlak doet de Nederlandse 
maakindustrie niet per se onder voor andere landen. Ook aan de groeiambities 
van de maakindustrie hoeft het niet te liggen. Veel bedrijven willen groeien 
buiten Nederland, ook de van oudsher binnenlands gerichte metaalsector. 
Belangrijk is nu de uitvoering, waarbij intensievere samenwerking tussen 
betrokken partijen een vereiste is.

Toegevoegde waarde: route naar 2030
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  Centrale rol industrie in groei economie

  Industrie grootste inkoper en exporteur

  De Nederlandse maakindustrie kent talrijke mooie bedrijven

Ambitie 2030:  Verdubbeling toegevoegde waarde
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Industrie terug op de kaart
De economische crisis heeft het belang van de industrie aangetoond. 
Aanhoudende, langjarige groei vanuit de dienstensector bleek een utopie, het 
daadwerkelijk ontwikkelen en produceren van goederen vormt een belangrijk 
fundament onder een economie. Waar de industrie in de recessie van 2009 
nog de hardste klappen kreeg, was er daarna duidelijk herstel. In 2012/2013 
ging het economisch minder, maar bleef de industrie redelijk overeind. Voor 
2014 wordt gerekend op een industriële groei (+2%) die boven de BBP-groei 
uitkomt. Dat betekent dat de industrie in vier van de laatste vijf jaar harder 
groeit dan de economie als geheel.

Terugkijkend: aantal banen daalt, productie stijgt
Wanneer we een aantal decennia terugkijken dan wordt duidelijk dat de 
productiewaarde en toegevoegde waarde van de industrie structureel 
stijgt. Mede door prijseffecten groeide de totale economie over de langere 
termijn sterker en daalde dus het aandeel van de industrie in de economie. 
De stijgende industriële productie wordt gerealiseerd met steeds minder 
werkzame personen in de industrie.

De stijging van de arbeidsproductiviteit is het sterkst in de industrie. De sector 
is daarmee een stuwende kracht achter economische groei.

Bron: CBS, ING Economisch Bureau

1 Inleiding

Centrale rol industrie in groei economie

Meer productie met minder mensen Arbeidsproductiviteit o.b.v. toegevoegde waarde 5 sectoren,  
1995-2012 (index, 1995=100)

_ Omvang industrie (toegevoegde waarde, index 1970=100) _ Omvang economie (nom., index, 1970=100) _ Aandeel industrie in BBP (excl water/energie, R-as)_ Aantal werkzame personen (x 1.000, L-as)
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1 Inleiding

Industrie grootste inkoper en exporteur

Industrie draagt export en is belangrijk voor andere bedrijfstakken
Het gedurende decennia afnemende aandeel van de industrie maskeert 
de relevantie van de industrie voor de economie. Voor de export is de 
aanwezigheid van de industrie van levensbelang. Daarbij creëert de industrie 
ook bedrijvigheid in andere sectoren. Zo vinden binnen industriële bedrijven 
diverse dienstverlenende activiteiten plaats die in de loop der jaren zijn 
uitbesteed, zoals transport, ICT en facilitaire diensten. Door regelgeving leven 
andere branches deels van het bestaan van industriële bedrijven, waaronder 
adviseurs en accountants. Dit maakt de industrie de grootste inkoper bij andere 
sectoren.

Aandeel sectoren in directe export Hoeveel koopt een sector (binnenlands) in bij andere sectoren?
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Vanderlande Industries uit Veghel levert geautomatiseerde material-handlingsystemen en bijbehorende 
diensten voor een snelle, betrouwbare en minder arbeidsintensieve afhandeling van goederen in 
distributiecentra en sorteerfaciliteiten. Ook systemen voor de bagageafhandeling op luchthavens is een 
belangrijke markt. In Veghel werken 1200 werknemers, voornamelijk gericht op ontwerp, ontwikkeling en 
testen van nieuwe systemen. Productie vindt plaats in de VS, China, Tsjechië en Spanje, waarna systemen 
bij de afnemer ter plaatse in elkaar worden gezet. De omzet in 2008 bedroeg € 610 miljoen, in 2013 € 741 
miljoen. De groei, of het succes, van Vanderlande komt door continue focus op innovatie en klantwaarde.

Bron: CBS, EIM, ING Economisch Bureau

1 Inleiding

De Nederlandse maakindustrie kent talrijke mooie bedrijven

3% grootste bedrijven zorgen 
voor 60% van de productiewaarde 
maakindustrie
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Dutch-Shape uit Borne ontwerpt en produceert mallen (tools) voor de vliegtuigindustrie waarmee complexe 
composietdelen geproduceerd worden voor onder meer vleugels, staartstukken en motorbehuizingen. Aan 
nagenoeg alle grote vliegtoestellen op de wereld werkt Dutch-Shape mee. Dutch-Shape is in 2006 opgericht. De 
laatste twee jaar is het bedrijf meer dan verdubbeld in omzet van zo’n kleine € 4 miljoen naar € 8 miljoen per jaar.

HGG is een wereldwijd opererend bedrijf dat een breed scala aan innovatieve en hoogwaardige 
CNC snijmachines levert. Deze CNC snijmachines worden gebruikt voor het profileren van complexe 
(schuine) kanten aan 3D profielen, zoals buizen, balken, kokers en diverse andere profielen. Alle HGG 
machinesystemen zijn eigen ontwerp en volledig modulair opgebouwd, zowel mechanisch, elektrotechnisch 
als softwarematig. De productie vindt plaats in Wieringerwerf , Nederland en Davao, Filipijnen. Sinds 2010 is 
de omzet verdubbeld naar € 24 miljoen en het aantal medewerkers van 50 naar 100.

AWL-Techniek is specialist op het gebied van state-of-the-art geautomatiseerde lasmachines. De primaire 
focus ligt bij de automobieltoeleveranciers, waarbij hoog volume, snelheid en kwaliteit essentieel zijn. 
Momenteel heeft AWL productiefaciliteiten in Nederland (Harderwijk), Tsjechië en China. Daarnaast is er een 
strategisch partnerschap met JR Automation in Amerika. Bij AWL-Techniek werken 350 medewerkers, waarvan 
50 buiten Nederland. Creativiteit, open communicatie en kennis van alle gangbare verbindingsprocessen 
zorgen ervoor dat AWL in staat is een groeistrategie van 15% te handhaven.
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1 Inleiding

Ambitie 2030:  Verdubbeling toegevoegde waarde

Maakindustrie centraal in realiseren groei
De binnenlands gerichte (diensten)sectoren staan onder druk. De industrie is 
van nature meer aangesloten op de buitenlandse economieën en kan via de 
route van export sterker groeien. De maakindustrie speelt een belangrijke 
rol bij het benutten van deze (export)kansen en is daarom cruciaal voor een 
gezonde economische toekomst van Nederland. 

De maakindustrie omvat in dit rapport de volgende branches: rubber- en 
kunststofindustrie, metaalindustrie, elektrotechnische industrie, machinebouw 
en de transportmiddelenindustrie.

Ambitie 2030: Verdubbeling toegevoegde waarde
De Nederlandse maakindustrie is een kennisintensieve industrietak met een 
groot toeleverend netwerk. Nederland kent diverse toonaangevende bedrijven 
in de maakindustrie, op de vorige pagina staan er enkele, en beschikt over 
kennisinstituten van hoge kwaliteit. De drie TU’s bevinden zich in de top-
75 mondiaal als het gaat om ‘engineering & technology’. In de mondiale 
uitdagingen op het gebied van energie, grondstoffen, gezondheidszorg, 
mobiliteit en voedselschaarste in combinatie met een groeiende 
wereldbevolking liggen kansen voor de Nederlandse industrie om gezamenlijk 
(binnen en tussen sectoren) producten te ontwikkelen en te verkopen.

De Nederlandse maakindustrie heeft potentie. In het rapport My Industry 2030 
(mei 2011) werd gesteld dat een verdubbeling van de toegevoegde waarde 

van maakindustrie in 2030 haalbaar moet zijn. Voorwaarde voor het realiseren 
van deze ambitie is dat de belangrijkste uitdagingen actief en gezamenlijk, 
door bedrijven, overheden en kennisinstellingen (de zogenoemde triple helix) 
worden aangepakt. De belangrijkste uitdagingen zoals deze drie jaar geleden 
zijn geformuleerd zijn:
• aanbod van excellent personeel;
• topkwaliteit van onderzoek en ontwikkeling;
• flexibilisering van de bedrijfsvoering;
• toegang tot grondstoffen.

Op weg naar 2030 kijkt dit rapport naar de periode 2014-2018. Naast het 
aanpakken van de genoemde uitdagingen vraagt groei van de sector om 
ambitieuze ondernemers. Ruim 300 bedrijven uit de maakindustrie is gevraagd 
naar hun groeiambities en investeringsplannen voor de komende jaren. Deze 
enquête vormt de kern van dit rapport.

Het volgende hoofdstuk schetst de feiten en cijfers over de Nederlandse 
maakindustrie en de ontwikkelingen de afgelopen tien jaar. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk drie en vier ingegaan op de groeiplannen van industriële bedrijven. 
Waar wil men groeien en hoe?

Het vijfde hoofdstuk gaat kort in op de hierboven genoemde vier uitdagingen: 
welke stappen zijn gezet, hoe staat de sector er nu voor en is de sector in staat 
de groeiambitie waar te maken?
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1 Inleiding

Ambitie: Nederland 2030

Een strook hoogtechnologische bedrijvigheid 
van Science Port Holland (Delft) via Brainport 
(Eindhoven) tot het Kennispark Twente vormt het 
fundament van de Nederlandse economie

2030
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2. Maakindustrie: feiten en cijfers

  Toegevoegde waarde maakindustrie stijgt bij dalend 
  productie-aandeel

  Nederlandse maakindustrie relatief klein, maar qua groei
  bovengemiddeld

  Groei komt uit buitenland
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2 Maakindustrie: feiten en cijfers

Toegevoegde waarde maakindustrie stijgt bij dalend productie-aandeel

Productie maakindustrie € 78 miljard
De Nederlandse maakindustrie realiseerde in 2013 een productie van € 78 
miljard en toegevoegde waarde van circa € 20 miljard. De maakindustrie is 
hiermee goed voor ruim een kwart van de industriële productie in Nederland. 
Dit aandeel is de laatste tien jaar wat gedaald. Daar staat echter tegenover 
dat de toegevoegde waarde (lonen en winst) van de maakindustrie sneller 
stijgt dan die van de industrie als geheel. Het is vooral de winstgroei die dit de 
afgelopen tien jaar heeft veroorzaakt.

Machinebouw trekt de kar
Stuwende kracht achter de groei van de maakindustrie is de machinebouw 
geweest. Het is inmiddels de belangrijkste branche met een productie-aandeel 
van 27% (en toegevoegde waarde aandeel van 33%). In het kielzog groeit ook 
de toeleverende metaalsector. De elektrotechnische industrie ontwikkelt zich wat 
stabieler, maar staat qua winstgevendheid onder druk. De rubber- en kunststof 
is goed voor 10% van de productie, terwijl de transportmiddelenindustrie zich 
kenmerkt door hevige beweeglijkheid in de productievolumes.

Productie maakindustrie (=totale inkoop + toegevoegde waarde) en 
aandeel in industrie

Volume ontwikkeling vijf branches binnen de maakindustrie en 
(waarde)aandeel in totale productie maakindustrie
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Nederland kleine speler in Europa
Met een productie van € 78 miljard (2013) is de Nederlandse 
maakindustrie een kleine speler in de EU. Het aandeel in 
de Europese productie bedraagt nog geen 3%. Nederland 
is natuurlijk een klein land, maar ook de rol van de 
maakindustrie in de Nederlandse economie is kleiner dan in 
veel andere euro-landen. Absolute en welbekende kampioen 
in de maakindustrie is Duitsland met een productie van bijna 
€ 1.000 miljard, goed voor een derde van de maakindustrie 
in de EU en een (toegevoegde waarde) aandeel in de eigen 
economie van 13,5%.

Productiegroei maakindustrie behoort tot hogere 
binnen de eurozone
Tot 2011 bleef de groei van de Nederlandse maakindustrie 
niet veel achter bij de Duitse. Pas de afgelopen twee jaar 
is er een gat ontstaan met Duitsland. In deze vergelijking 
van acht eurolanden en het VK staat Nederland echter nog 
altijd in de top-3. Uitblinker binnen de eurozone qua groei 
de afgelopen tien jaar is Oostenrijk. Voor een deel lift de 
Oostenrijkse maakindustrie mee op de sterke groei van de 
Beierse autoproductie, machinebouw en elektrotechnische 
industrie.

Kracht Nederland zit in diversiteit industrie met 
maakindustrie als een van de pijlers
De kracht van de Nederlandse industrie (en export) zit in de 
diversiteit van de sector. De maakindustrie, chemie en food zijn 
drie substantiële branches in Nederland waar andere landen 
meer leunen op 1 of 2 van deze industrietakken. Zeker in het 

geval van de maakindustrie kan dit grote schommelingen in 
de economie geven. Finland leunt bijvoorbeeld meer op de 
maakindustrie en is beperkter in diversiteit. Dit resulteerde in 
hoge groei in 2003-2008, maar bracht in de crisis van 2009 een 
economische krimp van 8,5% (mede door de krimp bij Nokia). 
Door de meer gediversificeerde structuur van de Nederlandse 
industrie bleef de bbp-krimp in 2009 hier beperkt tot 3,7%, 
ook beduidend minder dan in Duitsland (-5,1%).

Bron: Oxford Economics, CBS, ING Economisch Bureau

2 Maakindustrie: feiten en cijfers

Nederlandse maakindustrie relatief klein, maar qua groei 
bovengemiddeld

Volume-ontwikkeling maakindustrie eurolanden en 
VK, 2003-2013 (index)
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Exportaandeel op niveau van tien jaar geleden
“De groei moet uit het buitenland komen” is een veelgehoorde kreet. Groten-
deels is dit waar, en voor de maakindustrie geldt dit zeker, nu investeringen in 
Nederland al tijden onder druk staan. Dat de export de drijvende kracht ach-
ter de maakindustrie is, is echter nog maar relatief kortstondig het geval. Tot 
2007 groeide de export weliswaar iets harder, maar in de grote recessie van 
2009 klapte juist de export in. Pas daarna is het groeiverschil tussen binnen- en 
buitenland echt ontstaan. Het aandeel export in de totale verkopen is nog niet 
hoger dan een jaar of tien geleden. De afgelopen jaren zijn de metaalsector en 
machinebouw de snelste groeiers geweest qua exportvolume. De transportmid-
delenindustrie exporteert nog iets minder dan tien jaar geleden en beduidend 
minder dan in topjaar 2007. De verwachting is dat de export de komende jaren 
belangrijker wordt in de omzet, maar dat hangt ook af van de exportambities 
van de Nederlandse (MKB)-ondernemers in de industrie. Deze studie onder 311 
bedrijven in de maakindustrie gaat dieper in op de groeiplannen.

Bron: CBS, ING Economisch Bureau

2 Maakindustrie: feiten en cijfers

Groei komt uit buitenland

Maakindustrie: ontwikkeling export- en productievolume 2003-2013, 
index

Exportvolume vijf branches maakindustrie, index 2003=100
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Export en binnenlandse afzet maakindustrie
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3. Groeiambities over de grens

   Structurele groei vraagt om strategisch plan, maar deze ontbreekt bij 44% van de bedrijven

  Groeiplannen gericht op binnen- en buitenland

   Bijna 30% van de bedrijven met nu alleen Nederlandse omzet wil de 
   komende jaren de grens over

  Pijlen gericht op Europa, OEM-ers breder georiënteerd

  Marktgroei in Europa beperkt, maar risico’s zakendoen ook

  Ruim 40% wil buitenlandse marktgroei volledig realiseren vanuit 
  Nederlandse productielocatie

  VS belangrijke exportmarkt; Azië vraagt meer om productie in eigen regio

  Positie Nederlandse maakindustrie richting naburige landen kan 
  worden uitgebouwd

 Productie terug naar Nederland of weg uit Nederland?

  Verschuiving naar hoogwaardiger arbeid in Nederland houdt aan
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3 Groeiambities over de grens

Onderzoek eind 2013 onder 311 bedrijven in de maakindustrie

Ambities maakindustrie in beeld
Om de groeiambities van de Nederlandse maakindustrie 
in beeld te brengen, is eind 2013 onder ruim 300 
bedrijven uit de maakindustrie een enquête gehouden. 
Gevraagd is naar onder meer strategie, buitenlandse 
groeiplannen en investeringen. De kenmerken van de 
deelnemende ondernemingen staan op deze pagina. De 
resultaten zijn verwerkt in de rest van dit hoofdstuk en het 
volgende hoofdstuk. Een overzicht van de resultaten naar 
bedrijfskenmerk en sector is opgenomen in de bijlage.

Branche: Vertegenwoordiging vrijwel 
overeenkomstig de werkelijkheid
 Aandeel in Aandeel in 
 werkelijkheid enquête

Rubber- en kunststof 7% 8%
Metaalbewerking 57% 58%
Elektrotechnisch 14% 12%
Machinebouw 16% 20%
Transportmiddelen 6% 3%

Omvang: Gemiddeld grotere bedrijven uit de 
industrie in de enquête*
 Aandeel in Aandeel in 
 werkelijkheid enquête

ZZP-er 52% 16%
2-4 medew. 17% 16%
5-9 medew. 9% 11%
10-49 medew. 16% 33%
50 en meer medew. 6% 24%

* Het hoge aantal zzp-ers in de statistieken behelzen deels ook economisch inactieven

N.B. 311 bedrijven (op een populatie van 18.000 bedrijven in de maakindustrie) betekent een foutenmarge van 5,5% 

met een betrouwbaarheid van 95% voor de vragen die door alle bedrijven zijn beantwoord

Buitenlandse omzet: 1/3 niet, 1/3 tot 30% 1/3 >30% Plaats in de keten: Substantieel deel ziet zich als 
OEM-er / eindfabrikant

Respondenten: Directie en management 
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Opvallend veel bedrijven zonder vastgesteld strategisch plan
Om als onderneming te kunnen groeien, is een plan nodig, zeker in deze tijd. 
Een eerste opvallende uitkomst van het onderzoek is dat 44% van de bedrijven 
in de maakindustrie aangeeft, geen strategisch plan vastgesteld te hebben 
binnen de onderneming. Hierbij is een strategisch plan gedefinieerd als “een 
beschreven plan met doelstellingen en, ten minste in grote lijnen, de weg hoe 
deze doelstellingen te realiseren”. 

Om als bedrijf tot een goede strategie te komen zijn meerdere ingrediënten 
nodig, waaronder de missie van het bedrijf (wat is het bestaansrecht van 
de onderneming?), de visie (waar wil het bedrijf naar toe?), doelen en 
doelstellingen (tastbare resultaten). Het strategisch plan beschrijft hoe de 
doelstellingen bereikt gaan worden. Dit hoeft overigens geen boekwerk van 
tientallen pagina’s te zijn.

Belangrijk is in ieder geval om de bedrijfskolom en ontwikkelingen in de 
bedrijfskolom te beschrijven. In het strategisch plan wordt beschreven hoe de 
onderneming acteert op veranderende omstandigheden. Een plan dat niet 
alleen van bovenaf wordt uitgedragen, maar ook van beneden af tot stand is 
gekomen, zal een breder draagvlak opleveren binnen de organisatie. Dit zal 
een positieve uitstraling hebben op klanten en andere stakeholders en de 
arbeidsproductiviteit ten goede komen.

Met name bij zzp-ers en bedrijven tot 10 werknemers heeft een grote 
meerderheid geen strategisch plan vastgesteld. Mogelijk omdat in deze 
uitdagende tijden de focus puur ligt op het binnenhalen van opdrachten, 
ongeacht welke, om zo een bepaalde omzet en inkomen te realiseren. 

Ook bij de iets grotere bedrijven (tot 50 werknemers) in dit onderzoek heeft 
een substantieel deel geen strategisch plan vastgesteld. In veel gevallen heeft 
een DGA hier de touwtjes strak in handen en weet exact waar hij naar toe wil 
met het bedrijf. Met een duidelijk uitgesproken visie en focus en door snel te 
reageren op marktkansen kunnen ook deze bedrijven succesvol zijn.

Bron: Enquête VNU/ING Economisch Bureau

3 Groeiambities over de grens

Structurele groei vraagt om strategisch plan, maar deze ontbreekt bij 44% 
van de bedrijven

“Het hebben 
van een 

strategisch 
plan biedt 
rust, zeker 
in mindere 

tijden”

“Zonder 
strategisch 

plan als basis 
is goede 

sturing en het 
afleggen van 

verantwoording 
haast 

onmogelijk”

Mijn bedrijf heeft geen strategisch plan opgesteld  
(aandeel per grootteklasse)
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

30% of meerTot 30%Geen

11%

73%

65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

50 of meer werkzame
personen

10-49 werkzame
personen

2-9 werkzame
personen

ZZP-ers

37%



22Bron: Enquête VNU/ING Economisch Bureau, * meting nov/dec 2013

3 Groeiambities over de grens

Groeiplannen gericht op binnen- en buitenland

75% van de bedrijven met een groeiplan, wil deze groei (mede) in het 
buitenland realiseren
Van de (168) bedrijven die een strategisch plan hebben opgesteld, heeft 84% 
hierin een groeidoelstelling opgenomen. Meer dan de helft hiervan (55%) 

wil groeien in zowel binnen- als buitenland. Eén op de vijf bedrijven richt de 
(groei)pijlen alleen op het buitenland, terwijl een kwart alleen wil groeien op 
de Nederlandse markt.

Onderzoek onder 311 bedrijven in de Nederlandse maakindustrie

Tijdshorizon strategisch plan* 
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3 Groeiambities over de grens

Bijna 30% van de bedrijven met nu alleen Nederlandse omzet wil de 
komende jaren de grens over

Eerst groei via export
Om het ambitieniveau van de Nederlandse maakindustrie vast te stellen, is 
het interessant om te kijken in hoeverre bedrijven die nu alleen in Nederland 
het geld verdienen, de komende jaren van plan zijn de grens over te gaan. Van 
deze bedrijven (met dus ook een strategisch plan en groeidoelstelling) wil 
7% de groei volledig uit het buitenland halen en nog eens 21% uit binnen- en 
buitenland. Eigen productie op locatie beginnen, wordt nauwelijks genoemd. 
De afzetmarkt zal dus eerst via export bereikt moeten worden. 

Vooral bedrijven met bestaande link naar buitenland willen daar 
verder groeien
Bedrijven die al omzet in het buitenland realiseren, zijn ook de bedrijven die 
daar de toekomstige groei vandaan willen halen. Van de bedrijven die al meer 
dan 30% van de omzet in het buitenland realiseren, wil een derde alleen daar 
de groei nog vandaan halen en niet meer uit Nederland. Bijna een kwart van 
deze groep wil de buitenlandse productie vergroten*. 

56% van de bedrijven met meer 
dan 30% buitenlandse omzet 

én reeds een buitenlandse 
productielocatie wil deze de 

komende jaren uitbreiden 

Waar willen bedrijven groeien? (opgedeeld naar huidig buitenlands omzetaandeel)

* Deze vraag is alleen beantwoord door bedrijven met een strategisch plan met daarin een groeidoelstelling opgenomen (in totaal 141: 29 geen buitenlandse omzet, 50 tot 30% en 62 meer 

dan 30%), resultaten zijn daarmee indicatief voor de sector

 Waar omzet vergroten?*

 Alleen  Alleen Nederland % bedrijven dat eigen 
 Nederland buitenland en buitenland buitenlandse productie wil  
    starten of uitbreiden

Geen buitenlandse omzet 72% 7% 21% 2%
Tot 30% buitenlandse omzet 22% 10% 68% 19%
30% of meer buitenlandse omzet 5% 34% 61% 24%
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3 Groeiambities over de grens

Pijlen gericht op Europa, OEM-ers breder georiënteerd

Vooral ambitieverschil tussen OEM-er en toeleverancier richting 
emerging markets
De bedrijven die hun buitenlandse omzet willen vergroten, richten hun pijlen 
bijna allemaal op Europa. Dit geldt in het bijzonder voor maakbedrijven die 
zich als toeleverancier zien. 97% wil de geplande groei in ieder geval op het 
Europese continent realiseren. Bijna een kwart ziet toeleverkansen richting 
VS/Canada. OEM-ers zien duidelijk een grotere markt. Met productie in 
kleinere volumes, dikwijls complex en klantspecifiek, zoals in de machine- 
en installatiebouw, bieden de sneller groeiende economieën nog altijd veel 
kansen.

Voor zowel VS/Canada als Latijns-Amerika, China en overig Azië ziet ongeveer 
een derde van de OEM-ers groeikansen. Daarnaast wil 22% de verkopen in 
Afrika de komende jaren laten stijgen. Steeds meer bedrijven krijgen voet 
aan de grond in het continent met misschien nog wel de meeste potentie, 
maar ook de meeste risico’s. Er is ook geen sprake van het opzetten van 
productiecapaciteit in Afrika (zie pagina 26), maar puur van export.

Waar wilt uw bedrijf de omzet vergroten?

Regio Maakindustrie totaal OEM-ers Toeleveranciers

Europa 92% 83% 97%
China 21% 32% 14%
Overig Azië 24% 32% 19%
VS/Canada 27% 34% 23%
Afrika 11% 22% 5%
Latijns-Amerika 19% 34% 9%
Oceanië 7% 15% 2%
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3 Groeiambities over de grens

Marktgroei in Europa beperkt, maar risico’s zakendoen ook

Landen met hoge groei, dikwijls met hogere operationele risico’s
Dat de meeste bedrijven in de maakindustrie hun groei in het ‘traag’ groeiende 
Europa zoeken, is niet noodzakelijk negatief. Wel zullen de meeste bedrijven te 
maken hebben met beperkte marktgroei en zal vaak marktaandeel gewonnen 
moeten worden om te kunnen groeien.

Prettig is echter dat het zakendoen in de meeste Europese landen relatief 
weinig politieke, financieel-economische of veiligheidsrisico’s met zich mee 
brengt. Daarbij is het ook makkelijker om grip op de onderneming te houden 
wanneer activiteiten geografisch minder ver uit elkaar liggen.

Verwachte importgroei 2014-2018
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3 Groeiambities over de grens

Ruim 40% wil buitenlandse marktgroei volledig realiseren vanuit 
Nederlandse productielocatie

Bedrijven met groeiambities willen vaker meer eigen buitenlandse 
productie
Van de bedrijven die hun omzet in het buitenland wil vergroten, verwacht meer 
dan de helft niet dat hiervoor meer buitenlandse productiecapaciteit nodig 
is (53%, derde kolom van grafiek). Voor 43%(-punt) geldt dat er momenteel 
überhaupt nog geen eigen buitenlandse productie is en de geplande groei 
dus volledig door export moet worden ingevuld. Voor de productieomvang 
en werkgelegenheid in Nederland dus gunstig, wanneer deze groeiplannen 
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Het is duidelijk dat bedrijven die groei voor ogen hebben, vaker in het 
buitenland willen produceren. Van de bedrijven die buiten Europa willen 
groeien, geeft 43% aan meer in het buitenland te willen produceren. Deze 
bedrijven zien vooral Azië als regio waar de eigen productie zal worden 
uitgebreid. De VS/Canada, waar méér bedrijven de verkopen willen laten 
groeien, wordt minder vaak genoemd als gebied om productie te starten of uit 
te breiden.

Waar extra productie?
Europa: 30%
China:  30%
Overig Azië:  50%
Afrika: 0%
VS/Canada:  25%
Latam: 45%
Oceanië: 0%

Opstart / uitbreiding eigen buitenlandse productie binnen nu en vijf 
jaar?
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3 Groeiambities over de grens

VS belangrijke exportmarkt; Azië vraagt meer om productie in eigen regio

Om groei buiten Europa te realiseren, is steeds 
vaker een lokale vestiging nodig
Van de bedrijven die hun groeistrategie (deels) op regio’s 
buiten Europa hebben gericht, geeft 43% aan meer aan 
eigen buitenlandse productie te gaan doen en nog eens 
19% sluit het niet uit. Toeleveranciers kijken voor hun groei 
juist dichterbij huis. Met name voor Azië geldt het beeld dat 
productie in toenemende mate regionaal wordt opgezet met 

als afzetgebied de regionale markt. Wanneer gekeken wordt 
naar de import van technologische producten door de drie 
grootste economieën, allen buiten Europa, dan valt de relatief 
beperkte import van China en Japan op. In deze landen 
wordt veel voor het eigen land geproduceerd. Wat wel wordt 
geïmporteerd, komt grotendeels uit de eigen regio.

De VS daarentegen importeert veel en al jarenlang 
komt het gros uit Azië, zeker als het gaat om elektronica. 
Juist de VS is ook een interessante groeimarkt voor de 
Nederlandse maakindustrie. Het is een grote markt met 
goede groeiperspectieven, beperkte risico’s als het gaat 
om zakendoen en geografisch gunstig voor export. Een 
eventueel vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU kan de 
handel verder bevorderen.

VS haalt al jaren de helft van de technologische 
(import)producten uit Azië

Relatief beperkte import: in China wordt veel voor 
China gemaakt

Japan maakt veel zelf en haalt het uit omringende 
landen

Herkomst import technologische producten door VS, China, Japan, 1995-2012
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3 Groeiambities over de grens

Positie Nederlandse maakindustrie richting naburige landen kan worden 
uitgebouwd

Vooral Duitse maakindustrie heeft toelevering in 
Oost-Europa ontwikkeld
Voor de grote Europese economieën, in het bijzonder 
Duitsland, zijn het juist de opkomende landen in Midden- 
en Oost-Europa die fors aan belang gewonnen hebben, 
grotendeels ten koste van West-Europa en Noord-Amerika. 
Ook het Aziatisch aandeel is gestegen maar het belang 
van Azië is voor Europa duidelijk kleiner dan voor de VS. 
Maar ook hier lijkt stabilisatie aanwezig en is er in het geval 
van Duitsland de laatste jaren zelfs een lichte daling te zien 

van het Aziatisch aandeel in de import van technologische 
producten.

Nederland heeft belangrijk aandeel in importen VK, 
naar grote economieën buiten Europa stabiliseert 
het aandeel rond 0,5%
De Nederlandse industrie heeft in de loop der jaren 
aandeel verloren in de strijd om de grote markten. Dit is een 
automatisch gevolg van de opkomst van Midden- en Oost-
Europa en Azië als productieregio. Belangrijker is echter 

dat de Nederlandse industrie is blijven groeien en direct en 
indirect profiteert van de opkomende markten. Kijken we naar 
de positie van de Nederlandse maakindustrie richting de 
oosterburen en westerburen dan komt een substantieel deel 
van Duitse en Britse import van technologische producten 
uit Nederland. Toeleverkansen in het hoogwaardige 
segment liggen er nog voldoende richting Duitsland en ook 
Zwitserland, dat relatief veel OEM-ers kent, en Oostenrijk. 
Maar het is niet alleen Zuid-Duitsland: Noordrijn-Westfalen is 
dit jaar verkozen tot meest belovende regio in Europa.

Oost-Europa groeit als leverancier van Duitsland ten 
koste van West-Europa

Voor het VK is West-Europa voor meer dan de helft 
van de ‘technologische’ import verantwoordelijk

Aandeel Nederland in ‘technologische’ import vijf 
grote economieën, 1995-2012

Herkomst import technologische producten door Duitsland, Verenigd Koninkrijk, 1995-2012
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3 Groeiambities over de grens

Productie terug naar Nederland of weg uit Nederland?

Azië en Latijns-Amerika belangrijke regio’s als productielocatie
15% van de bedrijven in het onderzoek geeft aan binnen nu en vijf jaar productie 
in het buitenland te willen opstarten (6%) of uitbreiden (9%). Daarnaast is er nog 
een groep van 9% die het niet weet, waarvan het overgrote deel bedrijven zijn 
die nu nog geen buitenlandse productie hebben. Na Europa wordt Azië het meest 
genoemd als regio om de productie te vergroten, maar ook Latijns-Amerika wordt 
relatief vaak genoemd (23%). De verklaring hiervan zal vooral liggen in de vaak 
forse importheffingen die veel Zuid-Amerikaanse landen opleggen en/of de eis 
om lokaal in te kopen, waardoor lokale productie in veel gevallen nodig is om 
competitief te zijn in die markt zelf.

Uitbreiden buitenlandse productie ten koste van productie in 
Nederland
Het uitbreiden van productie gaat per saldo nog altijd ten koste van de 
productie in Nederland. Voor één op de drie bedrijven die buitenlandse 
productie starten / uitbreiden, betekent dit minder productie in Nederland. 
Buitenlandse productie-uitbreiding kan ook leiden tot extra werk voor 
Nederlandse vestigingen, maar dit is bij minder bedrijven het geval (13%). 

Geluiden over terugkeer productie niet bevestigd
Terwijl groei in buitenlandse productielocaties dus ten koste gaat van productie 
in Nederland, klinken er soms geluiden over productie die uit het buitenland, 
in het bijzonder Azië, wordt teruggehaald. Loonkosten stijgen snel, de kwaliteit 
is niet altijd goed en transportkosten en levertijden spelen een rol. Op basis 
hiervan zou productie ook weer in Nederland kunnen worden opgestart. 

De wens lijkt hier echter de vader van de gedachte. 10% van de bedrijven die 
productie in Azië heeft, speelt met de gedachte productie uit Azië binnen vijf 
jaar terug te halen naar Europa. Geen van deze bedrijven noemt Nederland 

als locatie, maar andere regio’s binnen Europa. Dit zijn indicatieve resultaten, 
omdat het aantal bedrijven binnen het onderzoek klein is, maar het geeft aan 
dat we van ‘reshoring’ niet veel hoeven te verwachten. Groei zal moeten komen 
vanuit export, een aantrekkende binnenlandse economie en het versterken van 
Nederlandse industriële bedrijven door productievestigingen in het buitenland.

Verplaatsing productie: MCi en Inalfa
De grote investeringen van Nederlandse toeleveranciers in Azië, Oost-
Europa en de VS kunnen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid 
in Nederland. In elk geval wordt in sommige gevallen laagwaardiger 
productiearbeid naar andere delen van de wereld verplaatst. 
Zo voelde de Woerdense toeleverancier Mirror Controls International 
(MCi) zich enkele jaren geleden als gevolg van de economische crisis 
gedwongen de productie in Nederland volledig te sluiten en een grote 
reorganisatie door te voeren. In China werd in 2009 een nieuwe fabriek 
geopend en de overige productiewerkzaamheden worden in Ierland 
(voor de Europese markt) en Mexico (voor de Noord-Amerikaanse markt) 
uitgevoerd. In Nederland resteert onderzoek en ontwikkeling.

Bij Inalfa, producent van schuifdaken voor merkauto’s, komt door de 
uitbreiding van de productiecapaciteit in Oost-Europa en Azië, de nadruk 
steeds meer te liggen op hoogwaardige arbeid. Venray zal zijn positie 
als wereldwijde centrum van R&D versterken. Alle nieuwe daksystemen 
voor Europese klanten zullen hier ontwikkeld en getest worden en de 
Limburgse stad zal het centrum worden voor toekomstig onderzoek. 
Nieuwe producten zullen als proefprojecten in Venray in productie 
gebracht worden, maar assemblagewerkzaamheden zullen geleidelijk aan 
naar Oost-Europa of Azië verhuizen.

Bron: Financieel Dagblad, 20 december 2013
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3 Groeiambities over de grens

Verschuiving naar hoogwaardiger arbeid in Nederland houdt aan

Voor lagere kosten wordt vooral naar Oost-Europa gekeken
De bedrijven die eigen productie in het buitenland willen opstarten of 
uitbreiden, doen dit hoofdzakelijk om dichter op de klant te zitten (de helft), 
maar ook nog altijd voor een belangrijk deel vanwege de kosten (een derde). 
Vooral het uitbreiden van productie buiten Europa heeft te maken met de 
nabijheid van klanten, terwijl het starten of uitbreiden van productie in Europa 
relatief vaak kostengedreven is. Oost-Europa is dan de voornaamste regio, waar 
delen van Midden-Europa (onder meer Tsjechië) zich hebben ontwikkeld tot 
gebied met vaak al hoogwaardige, steeds meer geautomatiseerde fabrieken.

Personeelskosten rond de 20% van de omzet, moet verder omlaag
Zoals op de vorige pagina geconcludeerd, zal er de komende jaren nog altijd 
sprake zijn van productieopbouw buiten Nederland. De loonkostenverschillen 
zullen dit decennium steeds kleiner worden, maar het gat blijft naar verwachting 
groot. Productie die vanwege personeelskosten in Oost-Europa wordt verricht, 
is natuurlijk alleen interessant als het om een arbeidsintensief proces gaat, 
bijvoorbeeld het monteren van kleine onderdeeltjes in de elektrotechnische 
industrie. Tegenwoordig bedragen de personeelskosten (inclusief flexibele 
schil) in de maakindustrie ongeveer 20% van de omzet. Dit percentage 
zal de komende jaren enkele procentpunten verder (moeten) dalen via 
automatisering, zeker in de metaal. Enige tegendruk zal komen vanuit hogere 
personeelsuitgaven in de sfeer van R&D, kwaliteitscontrole en eventueel service.

Gemiddelde loonkosten per uur in de industrie, 2012, euro’s
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4. Strategie en investeringen

  Productontwikkeling speerpunt voor veel bedrijven

  Extra investeringen gericht op R&D en sales

  Financieringsvorm toegespitst op situatie rondom investering

  Nieuwe realiteit vraagt om intensievere samenwerking

  Toeleveranciers focussen meer op machines en robots

 Grote potentie in additive manufacturing, maar lange weg te gaan
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4 Strategie en investeringen

Productontwikkeling speerpunt voor veel bedrijven

Meer dan de helft van de bedrijven wil groeien met nieuwe 
producten
Hiervoor is duidelijk geworden dat een flink aantal bedrijven in de 
maakindustrie niet werkt vanuit een beschreven strategisch plan. De bedrijven 
die wel een plan hebben vastgesteld, hebben ook bijna allemaal een 
groeidoelstelling voor zichzelf geformuleerd. Deze groei zoeken veel bedrijven 
in het buitenland. Europa blijft daarin het belangrijkste continent, maar ook in 
Noord-Amerika en Azië zien veel bedrijven nog groeikansen.

Om deze groei te realiseren, wil het grootste deel van de bedrijven (38%) 
nieuwe producten ontwikkelen voor de markten waarin ze nu reeds actief zijn. 
Nieuwe markten betreden met bestaande producten is voor ruim een kwart de 
primaire groeistrategie.

Groei in nieuwe markten en/of met nieuwe producten vraagt om inspanningen 
en investeringen, zeker in de maakindustrie met mondiale concurrentie 
en snelle technologische vooruitgang. Sales en R&D zijn de belangrijkste 
investeringsgebieden die de maakindustrie ook zelf noemt als speerpunten 
voor de komende jaren.

Groeimatrix: hoe willen bedrijven groeidoelstelling realiseren?
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4 Strategie en investeringen

Extra investeringen gericht op R&D en sales

Bijna 60% OEM-ers wil R&D-uitgaven opvoeren
Vier posten springen eruit als het gaat om extra investeringen die de 
maakindustrie de komende jaren wil plegen: Sales, R&D, het machinepark en 
training en werving van personeel. Dit zijn vier sleutelgebieden als het gaat 
om het realiseren van groei en de hoge percentages bij sommige groepen 
ondernemers stemmen hoopvol. Zo geeft bijna 60% van de OEM-ers aan dat ze 
de R&D-uitgaven willen opvoeren. Voor meer dan de helft van de OEM-ers 

is ook sales één van de drie belangrijkste gebieden om meer te investeren. 
Na de enorme vraaguitval in het najaar van 2008 is er een tijd geweest dat 
bedrijven intern en sterk kostengericht waren. De kostenkant moest op orde. 
Veel bedrijven die nu financieel gezond opereren, hebben de kostenkant op 
orde en kijken naar buiten, naar (potentiële) klanten. De sterke focus op sales 
bij veel bedrijven bevestigt dit en moet leiden tot ordergroei.

Waarin gaat de Nederlandse maakindustrie de komende jaren extra investeren?   = 1   = 2   =3 

Totaal Bedrijven 
met groei-
doelstelling

1 tot 10 
werknemers

10 of meer 
werknemers

OEM-ers Toeleveran-
ciers

Sales 46% 60% 41% 49% 52% 45%

R&D 37% 49% 27% 45% 59% 31%

Uitbreiding machinepark 37% 32% 36% 37% 35% 37%

Training/werving personeel 31% 34% 24% 36% 20% 35%

Robots 19% 24% 8% 27% 16% 22%

Huisvesting 14% 13% 18% 11% 8% 16%

Nieuwe productietechnolgie (geen 3D) 13% 16% 10% 15% 14% 14%

ICT 11% 11% 3% 16% 11% 12%

Automatisering logistiek 8% 11% 2% 12% 7% 9%

Geen ruimte om extra te investeren 7% 3% 12% 3% 5% 6%

3D-printing 6% 5% 5% 6% 5% 7%
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4 Strategie en investeringen

Financieringsvorm toegespitst op situatie rondom investering

Kredietverlening volgt economische cycli
Investeringen vereisen financiering, bijvoorbeeld van de bank. Sinds 
het uitbreken van de financiële crisis in 2008 is er veel te doen over 
kredietverlening. Mede door de recessie is de kredietverlening van banken in 
de periode daarna afgenomen. In betere tijden nemen investeringen, de vraag 
naar krediet en de kredietverlening echter weer toe.

Leeuwendeel maakindustrie ervaart ruimte om te investeren
Kijken we specifiek naar de maakindustrie, dan geeft 7% van de bedrijven in 
het onderzoek aan geen ruimte te zien voor extra investeringen. Dit zit met 
name bij de kleinere ondernemingen waar 1 op de 8 bedrijven aangeeft 
dat er onvoldoende ruimte is. Bij de grotere ondernemingen (10 of meer 
werknemers) is er voor 97% voldoende ruimte om extra te investeren.

Bankfinanciering in de regel in latere fase van onderneming
Het financieringslandschap verandert. Er komen steeds meer aanbieders 
bij, een welkome ontwikkeling omdat voldoende kapitaal nodig is voor 
ondernemend Nederland. Ook ontstaan er nieuwe financieringsconcepten, 
zoals ketenfinanciering (supply chain finance). 

Er zijn grote verschillen tussen de verschillende aanbieders. Sommige bieden, 
net als de bank, krediet aan, terwijl andere financiers juist kapitaal aanbieden. 
Over het algemeen gaat dit onderscheid hand in hand met de mate van risico. 
Aanbieders van kapitaal lopen doorgaans meer risico omdat zij vermogen of 
achtergestelde leningen inbrengen. Conform dit hogere risico, zullen zij ook 
een hoger rendement vragen.

Ontwikkeling bedrijfsinvesteringen en zakelijk krediet Financiering: ondernemingsfase en risico’s

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2013201220112010200920082007200620052004

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2013201220112010200920082007200620052004

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

_ Productie zakelijk krediet (bruto, % jaar-op-jaar, linker as)_ Volume bedrijfsinvesteringen (% jaar-op-jaar, rechter as)

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Risico

Fase van de onderneming

Bankkrediet

Leasing / Factoring

Achtergestelde leningen / Mezzanine

Eigen spaargeld
Risicokapitaal

Voorbereiding Start Groei Expansie Consolidatie

Investeringsfondsen

Innovatiekrediet

Laag

Hoog



35Bron: CBS, ING Economisch Bureau,* meest recente cijfers beschikbaar

Samenwerking in sales
Verhoging effectiviteit investeringen vraagt om meer samenwerking
Op veel investeringsgebieden is samenwerking nodig om als bedrijf 
succesvol(ler) te kunnen zijn. Kijken we bijvoorbeeld naar de extra investeringen 
in sales dan gaat het niet alleen om het investeren in een extra verkoper of agent 
in het buitenland, maar ook om het zoeken naar samenwerking. Het kan dan gaan 
om samenwerking met bedrijven die direct ervoor of erna in de keten zitten. Denk 
bijvoorbeeld aan een metaalbewerker die samenwerkt met een specialist op het 
gebied van nabewerking. De trend is nog altijd dat eindfabrikanten grotere delen 
van de productie en ontwikkeling bij toeleveranciers leggen. De verwachtingen 
en (kwaliteits)eisen richting toeleveranciers worden verhoogd. Samenwerking, 
bijvoorbeeld op het gebied van sales, bij toeleveranciers kan zo voor extra 
business zorgen omdat het beter aansluit bij de vraag van de eindafnemer.

Samenwerking in R&D
Noodzaak tot grotere R&D-inspanning duidelijk gevoeld
De Nederlandse maakindustrie kenmerkt zich reeds door een relatief hoge 
R&D-intensiteit en draagt daarmee voor een groot deel bij aan de kwaliteit 
van de Nederlandse kenniseconomie. In de eerste plaats is het echter een 
overlevingsvraagstuk voor de bedrijven zelf. Zeker OEM-ers voelen de 
noodzaak tot grotere R&D-investeringen om in een inmiddels vaak mondiale 
concurrentiestrijd leidend te kunnen blijven op productkwaliteit. 59% wil de 
investeringen de komende jaren verhogen. Het gaat echter niet alleen om 
de investeringen zelf, ook het proces van innovatie verandert en vraagt om 
intensievere samenwerking tussen partijen in de keten. Pagina 40 gaat hier 
dieper op in.

R&D-uitgaven als percentage van toegevoegde waarde, 2011*
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Nieuwe realiteit vraagt om intensievere samenwerking
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4 Strategie en investeringen

Toeleveranciers focussen meer op machines en robots

Deze machine van AWL last carrosseriedelen voor de automobiel- 
industrie. Vanwege de hoge automatiseringsgraad wordt een constante 
kwaliteit bij een hoog productievolume gegarandeerd.

Voorbeeld keten in de maakindustrie en zwaartepunt in innovatie

OEM-er Auto
Fabrikant: BMW
Afnemer: consument

System integrator 

Sub-assemblage 

Componenten 

Product-
innovatie 

Proces-
innovatie 

Compleet cabriodak systeem
Fabrikant: Edscha
Afnemer: BMW

Hydraulisch systeem
Fabrikant: Power-Packer
Afnemer: Edscha

Metaalbewerking
Fabrikant: Brinks Metaal 
Afnemer: Power-Packer

Investeren in robots één van de speerpunten voor 30% van de grotere 
toeleveranciers
Vooral de grotere toeleveranciers (> 10 werknemers) willen meer investeren in 
robots. 30% heeft dit als top-3 investeringscategorie op de agenda tegen 10% 
bij de kleine toeleveranciers. De kleinere toeleveranciers zoeken het iets meer 
in de machines. Toch dreigt een verdere achterstand voor de kleine bedrijven 
omdat het gebruik van robots de efficiency van het gehele maakproces 
vergroot. Dit is des te meer nodig omdat de (grotere) eindfabrikant nog 
altijd meer productie in de keten wil hebben en met minder, maar grotere 
leveranciers wil werken. Kleinere MKB-bedrijven moeten duidelijk op zoek 
naar hun rol in de keten, passend bij de ambitie van de ondernemer, en daar 
de strategie op inrichten. Belangrijke vragen zijn hoe ontwikkelt mijn klant zich 
en de klant van de klant. Hoe verkoop ik mijn product ook over vijf jaar en hoe 
onderscheid ik mij over vijf jaar?

Procesinnovatie cruciaal om concurrerend te zijn in 
metaaltoelevering
Hoe verder terug in de keten, hoe kleiner de vereiste aandacht voor 
(productgerichte) R&D. System suppliers in het hoogtechnologische segment 
zullen zich nog wel nadrukkelijk richten op productontwikkeling, niet in de 
laatste plaats door de vraag vanuit de OEM-er. De componentenleverancier 
kan het zich veroorloven om minder in productontwikkeling te doen. Dit 
komt ook duidelijk naar voren als we kijken naar de investeringsfocus van de 
verschillende ketenpartijen in de maakindustrie. R&D wordt duidelijk minder 
genoemd door toeleveranciers, terwijl uitbreiding van het machinepark en het 
investeren in robots door hen juist vaker genoemd worden.
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4 Strategie en investeringen

Grote potentie in additive manufacturing, maar lange weg te gaan

Additive manufacturing in de schijnwerpers
Veel aandacht, niet in de laatste plaats in de media, krijgt 3D-printing. Het 
‘industriële’ synoniem hiervoor is additive manufacturing (AM). Een product 
wordt laag voor laag opgebouwd, in tegenstelling tot traditionele technieken 
zoals frezen, waar juist materiaal wordt weggehaald om tot een bruikbaar 
product te komen. Niet alleen bespaart AM materiaal, maar nog belangrijker 
is dat door deze productiewijze producten kunnen worden gemaakt die met 
andere technieken niet te maken zijn (zie foto). 

Hoog op agenda in luchtvaartsector
AM heeft zich de afgelopen jaren met name 
ontwikkeld binnen de kunststofproductie en 
dan vooral gericht op het maken van prototypes 
en de consumentenmarkt. Echter, ook in de 
hoogwaardige maakindustrie worden nu 
snel stappen gemaakt, waar de Nederlandse 
industrie haar ogen op gericht moet houden. De 
luchtvaartsector loopt hierbij voorop, waarbij 
onder meer GE Aviation sterk inzet op AM. 
Dit betekende onder meer een overname van 
een AM-specialist, niet alleen om meer kennis 
binnen boord te halen, maar tegelijkertijd de 
concurrenten weg te houden van die kennis.  

GE Aviation verwacht in 2020 jaarlijks 100.000 onderdelen te maken via AM. De 
gewichtsreductie per vliegtuigmotor wordt geschat op circa 450 kilo.

Breder gebruik in de sector zal nog enige jaren duren
Voor een breder gebruik in de metaalbewerkende sector zullen nog stappen 
genomen moeten worden op het gebied van snelheid, nauwkeurigheid en 
reproduceerbaarheid. Concreet zit er bij de huidige machines bijvoorbeeld 
veel vertraging als het gaat om wisseling van soort metaalpoeder. In het 
high-tech segment is behoefte aan hoge nauwkeurigheid, waardoor efficiënte 
nacontrole (via 3D scanning) een proces is dat verdere optimalisatie nodig 
heeft. Van de ondervraagde bedrijven geeft 6% aan de komende jaren meer 
te willen investeren in 3D-printing/AM. Dit lage percentage wil nog niet zeggen 
dat de Nederlandse maakindustrie de boot gaat missen. 
Zoals gezegd zal de productietechniek en machine zich nog verder moet 
ontwikkelen. Het is wel raadzaam voor bedrijven om zich verder te verdiepen 
in de techniek en wat dit voor het eigen bedrijf kan betekenen in de toekomst. 
Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld een relatief simpele thuisprinter 
staan om ook het personeel kennis te laten maken met deze opkomende 
techniek in de metaalsector. Met name het leren denken en ontwerpen met 
grote vrijheid in 3D is een grote verandering.

Nu ook Nederlandse stappen in AM
Nederlandse betrokkenheid bij AM was tot voor kort vrij beperkt. 
Machinebouwers (voor toepassingen in de metaal) zijn voornamelijk Duits. In 
België zijn al vrij grote gespecialiseerde AM-bedrijven. In Nederland is vorig 
jaar het Addlab gestart, een initiatief van 10 partijen. Doel is om versnelling te 
brengen in de AM-toepassingen specifiek gericht op de Nederlandse high-
tech machineproducenten. Daarnaast heeft start-up bedrijf Additive Industries 
de ambitie om de volgende generatie industriële AM-machines te ontwikkelen.

Vanwege de grote vrijheid van de AM-technologie kunnen producten onder meer worden voorzien 
van een honingraat-achtige structuur, dit resulteert in een aanzienlijke gewichtsreductie bij gelijkblij-
vende stijfheid en sterkte. Tevens kunnen vrij gevormde kanaalstructuren worden mee geprint. Dit 
maakt lokale en meer gelijkmatige koeling of verwarming mogelijk. Door deze laagsgewijze produc-
tietechnologie kunnen producten bovendien in één geheel worden vervaardigd in plaats van in afzon-
derlijke delen, dit resulteert in minder losse onderdelen en verhoogt daarmee de bedrijfszekerheid.



38

5. Geschetste uitdagingen onder de loep

   1. Ondanks positieve ontwikkelingen vraagt thema personeel 
        om blijvende aandacht

  2. R&D blijft basis voor structurele groei

3. Stappen gezet op gebied van flexibiliteit

4. Gevreesde grondstoffenschaarste stimuleert vraag naar
              duurzame oplossingen

My Industry

Groeiambities van de Nederlandse maakindustrie

Nederland gaat het maken

My Industry 2030
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Thema ‘aanbod van personeel’ nog altijd hoog op de agenda
Drie jaar geleden werd geconcludeerd dat ‘voldoende aanbod van personeel’ 
de belangrijkste uitdaging zou zijn voor de maakindustrie. Het onderwerp 
is duidelijk nog niet van de agenda. Na sales, R&D en het investeren in het 
machinepark wordt training en werving van personeel door de maakindustrie 
als belangrijkste investeringsgebied voor de komende jaren bestempeld.

Nog geen acuut probleem
Momenteel ervaren bedrijven gemiddeld genomen geen acuut probleem 
als het gaat om het vullen van vacatures. Dit laat onverlet dat er in de periode 
2018-2030 nog altijd veel werknemers met pensioen zullen gaan. De huidige 
aandacht voor techniek, via onder meer het nationale techniekpakt, mag dan 
ook niet verslappen. Cruciaal is de doorvertaling naar regionaal en lokaal 
niveau en actieve betrokkenheid van de scholen en bedrijven zelf.

Aanpassen aan eisen van de tijd een grote uitdaging
Zorgen zijn er wel als het gaat om vraag of personeel kan voldoen aan de eisen 
van de tijd. Automatisering vraagt om andere competenties, bijvoorbeeld als 
het gaat om kennis van ICT / software. Training en scholing vanuit bedrijven 
zelf is hierbij een belangrijke factor. Verder wordt van bedrijven steeds meer 
flexibiliteit gevraagd en dit komt vroeg of laat ook neer bij het personeel. Vaste 
werktijden met vaste beloningen helpen een conjunctuurgevoelige sector 
als de maakindustrie niet in de mondiale concurrentiestrijd. In de studie My 
Industry 2030 werd gesteld dat “Nederland behoefte heeft aan ambitieuze 
ondernemers”. Daar zou “en ambitieuze medewerkers” aan toegevoegd 
kunnen worden.

5 Geschetste uitdagingen onder de loep

Ondanks positieve ontwikkelingen vraagt thema personeel om blijvende 
aandacht

Aantal HBO/WO gediplomeerden techniek groeit weer

“Ik heb vooral behoefte aan gemotiveerd en ambitieus personeel”

“Op WO/HBO-niveau zien we positieve ontwikkelingen, 
maar daaronder blijft er dreiging van tekorten”

■ Gediplomeerden HBO/WO per jaar in richting techniek, industrie en bouwkunde (R-as) _ Aandeel gediplomeerden techniek, industrie, bouwkunde in totaal aantal  gediplomeerden _ Aandeel vrouwelijke gediplomeerden in richting techniek, industrie, bouwkunde in totaal 
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Verdere verhoging private R&D-uitgaven nodig voor hoger groeipad
R&D is het fundament onder de kenniseconomie. Nederland kent nog altijd 
instituten van hoge kwaliteit en ook bedrijven bij wie R&D de basis voor de 
toekomst vormt. Zorgen worden vaak geuit over het uitgavenniveau van R&D, 
maar officiële cijfers laten in ieder geval een stijging zien in 2012 ten opzichte 
van 2011 over de gehele linie. In termen van BBP, waar 3% internationaal als 
magische grens wordt gezien, groeien de uitgaven van 2,04 naar 2,12%. De 
uitgaven vanuit de maakindustrie zijn niet laag (zie pagina 35) en bedrijven 
lijken zich bewust van de noodzaak van extra investeringen. Het bereiken van 
een hoger groeipad voor de maakindustrie kan niet zonder een verhoging van 
private R&D-investeringen.

Intensievere samenwerking nodig
Om tot meer succesvolle R&D-programma’s te komen is echter intensieve 
samenwerking nodig, niet alleen verticaal in de keten, maar ook horizontaal en 
bovendien in nauwe samenwerking met kennisinstellingen. En daarbovenop 
nog cross-sectorale samenwerking waarbij gezamenlijk complexe oplossingen 
voor complexe uitdagingen worden ontwikkeld. Dit zijn bijvoorbeeld de 
uitdagingen op het vlak van zorg, vergrijzing, mobiliteit, veiligheid, energie en 
voeding, waar mondiaal grote groeikansen liggen.

Samenwerkingsinitiatieven beginnen over het algemeen klein, maar zoals met 
innovatie, kunnen het begin zijn van iets groots. Het eerder genoemde Addlab 
(zie pagina 37) is een volledig privaat initiatief. Niet alleen de kennisopbouw 
en kennisdeling is in samenwerkingsverband beter, het biedt ook meer 
mogelijkheden als het gaat om totaal beschikbaar kapitaal.

OEM-ers schuiven nog steeds op richting klant, keten moet volgen
De trend waarbij partijen opschuiven in de keten, houdt voorlopig nog aan. 
OEM-ers, zeker specialistische machinebouwers, opereren steeds dichter 
op hun klanten en moeten hen ‘oplossingen’ bieden die tot voor kort door 
de klant zelf werden bedacht. Dit betekent dat de grote OEM-ers vragen om 
toeleveranciers die weer meer taken van de OEM-er overnemen. Dit gaat niet 
langer om productie-activiteiten maar des te meer om ontwikkelactiviteiten. 
Bij toeleveranciers is een zekere schaal nodig om hierin mee te kunnen, 
intensievere samenwerking kan daarbij uitkomst bieden. Ten slotte is er ook 
een beweging te zien waarbij OEM-ers tot acquisitie over gaan, hoofdzakelijk 
om redenen van aanwezige technologische kennis bij de over te nemen partij. 
Voor de OEM-er moet dit een groeiversnelling in de productontwikkeling 
opleveren.

5 Geschetste uitdagingen onder de loep

R&D blijft basis voor structurele groei

R&D-uitgaven en als % van bbp
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Flexibilisering op meerdere fronten
Het flexibiliseren van de bedrijfsvoering is na de zware vraaguitval in 2008 
en snelle herstel in de loop van 2009 voor veel bedrijven een speerpunt 
geweest. Op het gebied van inkoop zijn bedrijven scherper gaan letten op 
condities en momenten van inkoop. Een zeker risico blijft bestaan, maar ook 
met afnemers worden daar vaker afspraken over gemaakt. Daarnaast trachten 
bedrijven de voorraden in de keten zo laag mogelijk te houden. Dit vraagt 
echter wel om een grote mate van flexibiliteit om ten allen tijde aan de vraag 
te kunnen voldoen. Op het vlak van personeel is de ‘flexibele schil’ al jaren een 
bekend fenomeen, die doorgaans op kan lopen tot ongeveer een kwart van het 
personeelsbestand. Om het behoud van kennis te waarborgen, worden steeds 
vaker in samenwerking met andere bedrijven pools opgezet om personeel 

dat in slechte tijden niet ingezet kan worden, niet uit het oog te verliezen. 
Arbeidsflexibiliteit is belangrijk voor de maakindustrie, maar behoud van 
kennis mogelijk nog belangrijker.
Verder werkt een toenemend aantal bedrijven met ‘urenbanken’ om meer 
flexibiliteit binnen het vaste personeelsbestand te krijgen. Openheid en 
transparantie over de bedrijfsvoering richting het personeel helpt hierbij en 
bedrijven die hier ver in zijn, kunnen sneller reageren op verandering*. Met 
voorgaande ontwikkelingen zijn belangrijke stappen gezet. Naast verdere 
flexibilisering voor de korte termijn schommelingen is er de noodzaak voor 
(bij)scholing van personeel voor de (middel)lange termijn nu robotisering, 
automatisering en ICT/software een nog grotere rol gaan spelen in de 
maakindustrie.

5 Geschetste uitdagingen onder de loep

Stappen gezet op gebied van flexibiliteit

Resultatenrekening maakindustrie**
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Winst voor belastingen      (7% van de omzet**) 

Overige kosten             (% van de omzet: 12,5)        
 

Inkoop (% van de omzet: 57)
Flexibiliteit aan inkoopzijde: leveranciers die mee kunnen groeien, onverwachte 
situatie (bv. non-levering) opvangen, aanvoer grondstoffen structureel veilig 
stellen, opvangen of pro�teren van wisselkoersschommelingen. Belangrijke 
partners: leveranciers, �nanciers.

Personeel (% van de omzet: 20)
Flexibiliteit personeel: personeelskosten beter mee kunnen bewegen met omzet, 
juiste personeelsaanbod beschikbaar in goede tijden. Belangrijke partners: 
overheid, vakbonden, kennisinstellingen/scholen.

Financieel (rente, afschrijvingen (% van de omzet: 3,5))
Passende kapitaalstructuur om �exibiliteit �nanciering mogelijk te maken, 
�nanciering in de keten voor lager werkkapitaal. Belangrijke partners: 
�nanciers, soms afnemers
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5 Geschetste uitdagingen onder de loep

Gevreesde grondstoffenschaarste stimuleert vraag naar duurzame 
oplossingen

Bedrijven ervaren weinig problemen op vlak van grondstoffen
Een vierde uitdaging voor de (Europese) maakindustrie is de toegang 
tot grondstoffen, in het bijzonder de metaalhoudende mineralen. De EU 
neemt hierbij 3% van de wereldproductie voor haar rekening. Tot nog 
toe ervaren bedrijven geen fysieke tekorten. Wel zijn er in het verleden 
als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen (exportrestricties China) 
enorme prijsverhogingen geweest van zeldzame aardmetalen. De 
‘grondstoffenuitdaging’ ligt voor een belangrijk deel op Europees niveau. Zo 
wordt door de EU onderzoek gedaan naar wenselijkheid en haalbaarheid van 
het aanleggen van voorraden van kritieke materialen.

Duurzaamheidseisen vanuit grote fabrikanten duwen keten in juiste 
richting
Tegelijkertijd komen er oplossingen vanuit de industrie die onder het motto 
‘duurzaamheid’ vallen. Bedrijven kijken naar oplossingen in recycling en het 
werken met substituten. En hoe hoger de nood, hoe groter de inspanning en 
over het algemeen ook het behaalde resultaat. Vanuit de automotive-sector 
wordt onderzoek gedaan naar het elimineren van zeldzame aardmetalen, 
waaronder neodymium, uit elektromotoren. Niet alleen liggen hier aanbodrisico’s 
omdat China de productie beheerst, ook is het milieuvervuilend om de stof 
te winnen en dus voor een duurzame uitstraling van het merk een gewenste 
stap. Meer algemeen nemen grote industriële partijen het voortouw door 
doelstellingen op te leggen aan ketenpartners op het gebied van duurzaamheid.

Toeleveranciers moeten zich bewust zijn van de stappen die de eindfabrikant 
wil maken op het gebied van duurzaamheid, want de gehele toeleverketen 
heeft er uiteindelijk mee te maken. Duidelijk is dat als het gaat om 
duurzaamheid een pad is ingeslagen waarvan niet meer wordt afgeweken.

Concentratie van productie minerale grondstoffen

Rusland
• Platinagroep metalen

Canada
• Kobalt

VS
• Beryllium

Mexico
• Fluoriet

Brazilië
• Niobium
• Tantalium

Zuid-Afrika
• Platinagroep metalen

Rwanda
• Tantalium

India
• Gra�et

Japan
• Indium

China
• Antimonium
• Beryllium
• Fluoriet
• Gallium
• Gra�et
• Germanium
• Indium
• Magnesium
• Zeldzame 
   aardmetalen
• WolfraamCongo

• Kobalt
• Tantalium
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Afrondend: route naar 2030

    Nederlandse maakindustrie moet tandje bijschakelen



44Bron: CBS, ING Economisch Bureau

Afrondend: route naar 2030

Nederlandse maakindustrie moet tandje bijschakelen

Versterking maakindustrie nodig om groeidoelstelling sector te 
realiseren
Het verdubbelen van de toegevoegde waarde in twintig jaar is geen 
eenvoudige klus. Het vraagt om een jaarlijkse (nominale) groei van 3,5%. 
Na twee magere jaren (2012/2013) is tot 2018 4,7% groei nodig per jaar om 
weer op koers te komen. Toch is dit niet onmogelijk nu de wereldeconomie 
aantrekt en in 2014 en 2015 een volumegroei van 3% voor de maakindustrie 
wordt voorzien. Los van de precieze cijfers, gaat het erom de maakindustrie de 
komende jaren te versterken. Verdere industriële groei kan alleen gebaseerd 
zijn op hoogwaardige (product- en markt)kennis, hoogwaardige productie, 
automatisering, flexibiliteit en energie- en materiaalefficiency. 

Beschikbaarheid van de juiste mensen moet een kernpunt blijven voor 
bedrijven, scholen en overheid. Op R&D-vlak doet de Nederlandse 
maakindustrie niet per se onder voor andere landen. De verdere geplande 
investeringen door met name OEM-ers bieden perspectief. Ook aan de 
groeiambities van de maakindustrie hoeft het niet te liggen. Veel bedrijven 
willen groeien buiten Nederland, ook de van oudsher binnenlands gerichte 
metaalsector. Belangrijk is nu de uitvoering, waarbij intensievere samenwerking 
tussen betrokken partijen een vereiste is.

Toegevoegde waarde: route naar 2030

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

20302025202020152010

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

20302025202020152010

Jaarlijkse groei 3,5%

Jaarlijkse
benodigde
groei 4,7%

■  Toegevoegde waarde_  Toegevoegde waarde: route naar 2030

Jaarlijkse groei 3,5%

Jaarlijkse
benodigde
groei 4,7%

■  Toegevoegde waarde_  Toegevoegde waarde: route naar 2030



45

 Met dank aan

Accell Group René Takens
Additive Industries Daan Kersten
ASML Peter Wennink
ASML Lucas van Grinsven
AWL Brand van ‘t Hof
Bons en Evers Martin Evers
Buhold Industries Cees van der Burg
Buhold Industries Geert Raateland
Cryotek Piet Tel
Dieseko Ton Kraak
Dutch Shape Guus Engelen
ESEF Frank Klein Tank
FME Geert Huizinga
Gietburg Herman Heuving
Hebels Staalservice Joost Hebels
Helvoet Peter Rijkoort
Helvoet Bas Schuurs
Hess AAC Systems Kees Krowinkel
HGG Mark Helder
Kasteel Metaal John Kasteel
Kendrion Piet Veenema
Metaalunie Richard Schuitema
Metaalunie Foort Jan Wisse
Philips Hans de Jong
Philips Eric Drent
Resato Michel Hooftman
Vanderlande Industries Herman Molenaar
Techni-Show Gert-Jan Braam
VNU Exhibitions Daan Rodenrijs
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Bijlage: Overzicht van de enquêteresultaten

- Bedrijven met strategisch plan en groeidoelstelling vs. totaal

- Metaalsector vs. elektrotechnische industrie & machinebouw

- Kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) vs. grote bedrijven  
 (10 of meer werkzame personen)

- OEMers vs. toeleveranciers
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Bedrijven met strategisch plan en groeidoelstelling vs. alle respondenten

Buitenlandse omzet, groeistrategie en groeimarkt

Aandeel buitenlandse omzet in totale bedrijfsomzet

In welke markt wilt uw bedrijf de omzet de komende jaren vergroten? Voornaamste groeistrategie

Bedrijven die een strategisch plan hebben vastgesteld met 
een groeidoelstelling zijn al meer internationaal actief

De groei wordt zowel in het binnen- als buitenland gezocht

Productontwikkeling is de voornaamste groeistrategie, maar 
ook het zoeken naar nieuwe markten wordt vaak genoemd
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Bedrijven met strategisch plan en groeidoelstelling vs. alle respondenten

Waar groeien in het buitenland? Productie uitbreiden in het buitenland? 
Investeringsplannen?

Waar groeien in het buitenland? 

Productie uitbreiden in het buitenland binnen vijf jaar Investeringsplannen   = 1   = 2   =3 

Europa veruit de belangrijkste regio waar bedrijven de groei 
willen realiseren

Een kwart van de bedrijven met een plan en groeidoelstelling 
willen eigen buitenlandse productie starten of uitbreiden

Sales en R&D belangrijkste investeringsgebieden 
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Bedrijven met 
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Sales 60% 46%

R&D 49% 37%

Uitbreiding machinepark 32% 37%

Training/werving personeel 34% 31%

Robots 24% 19%

Nieuwe productietechnolgie* 16% 13%

Huisvesting 13% 14%

ICT 11% 11%

Automatisering logistiek 11% 8%

Geen ruimte om extra te investeren 3% 7%

Additieve manufacturing 5% 6%

* m.u.v. additieve manufacturing
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Metaalsector vs. elektrotechnische industrie & machinebouw

Buitenlandse omzet, groeistrategie en groeimarkt

Aandeel buitenlandse omzet in totale bedrijfsomzet

Voornaamste groeistrategie

Metaal als toeleverancier meer binnenlands gericht, 
substantieel deel elektrotechnische industrie / machinebouw 
haalt meer dan 60% van de omzet in buitenland

Veel bedrijven zonder strategisch plan

Machinebouw / elektrotechnische industrie zoekt groei via 
productontwikkeling
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Metaalsector vs. elektrotechnische industrie & machinebouw

Waar groeien in het buitenland? Productie uitbreiden in het buitenland? 
Investeringsplannen?

Productie uitbreiden in het buitenland binnen vijf jaar Investeringsplannen   = 1   = 2   =3 

Bijna 30% van de bedrijven in de machinebouw / elektrotechnische 
industrie richt de groeipijlen alleen op het buitenland

Metaal houdt productie in Nederland

Duidelijke verschillen in investeringsprioriteiten tussen metaalsector 
en machinebouw / elektrotechnische industrie
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In welke markt wilt uw bedrijf de omzet de komende jaren vergroten?

 
 
Metaal

Elektrotechnische 
industrie en 
machinebouw

Sales 46% 58%
R&D 37% 47%
Uitbreiding machinepark 37% 22%
Training/werving personeel 31% 31%
Robots 19% 8%
Nieuwe productietechnolgie* 13% 12%
Huisvesting 14% 9%
ICT 11% 10%
Automatisering logistiek 8% 5%
Geen ruimte om extra te investeren 7% 8%
Additieve manufacturing 6% 7%

* m.u.v. additieve manufacturing
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Kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) vs. grote bedrijven (10 of meer werkzame personen)

Buitenlandse omzet, groeistrategie en groeimarkt

Aandeel buitenlandse omzet in totale bedrijfsomzet

Voornaamste groeistrategie

Meer dan de helft van de kleine bedrijven realiseert alle 
omzet binnen Nederland

Nog geen 30% van de kleine bedrijven heeft een strategisch 
plan vastgesteld

Voor klein en groot is productontwikkeling een belangrijk 
speerpunt om de geplande groei te realiseren
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Kleine bedrijven (1-9 werkzame personen) vs. grote bedrijven (10 of meer werkzame personen)

Waar groeien in het buitenland? Productie uitbreiden in het buitenland? 
Investeringsplannen?

Productie uitbreiden in het buitenland binnen vijf jaar Investeringsplannen   = 1   = 2   =3 

80% van de grotere maakbedrijven wil groeien in het 
buitenland

Een of de vijf grotere bedrijven wil eigen productie in het 
buitenland starten of uitbreiden in de komende jaren

Tweedeling dreigt door achterblijvende investeringen 
van het kleinbedrijf
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In welke markt wilt uw bedrijf de omzet de komende jaren vergroten?

1 tot 10 
werknemers

10 of meer 
werknemers

Sales 41% 49%

R&D 27% 45%

Uitbreiding machinepark 36% 37%

Training/werving personeel 24% 36%

Robots 8% 27%

Nieuwe productietechnolgie* 10% 15%

Huisvesting 18% 11%

ICT 3% 16%

Automatisering logistiek 2% 12%

Geen ruimte om extra te investeren 12% 3%

Additieve manufacturing 5% 6%

* m.u.v. additieve manufacturing
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OEMers vs. toeleveranciers

Buitenlandse omzet, groeistrategie en groeimarkt

Aandeel buitenlandse omzet in totale bedrijfsomzet

Voornaamste groeistrategie

Meer dan de helft van de kleine bedrijven realiseert alle 
omzet binnen Nederland

Nog geen 30% van de kleine bedrijven heeft een strategisch 
plan vastgesteld

Voor klein en groot is productontwikkeling een belangrijk 
speerpunt om de geplande groei te realiseren
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Heeft uw bedrijf een strategisch plan vastgesteld en bevat deze een 
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OEMers vs. toeleveranciers

Waar groeien in het buitenland? Productie uitbreiden in het buitenland? 
Investeringsplannen?

Productie uitbreiden in het buitenland binnen vijf jaar Investeringsplannen   = 1   = 2   =3 

80% van de grotere maakbedrijven wil groeien in het 
buitenland

Een of de vijf grotere bedrijven wil eigen productie in het 
buitenland starten of uitbreiden in de komende jaren

Tweedeling dreigt door achterblijvende investeringen 
van het kleinbedrijf
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In welke markt wilt uw bedrijf de omzet de komende jaren vergroten?

* m.u.v. additieve manufacturing

OEM-ers Toeleveranciers

Sales 52% 45%

R&D 59% 31%

Uitbreiding machinepark 35% 37%

Training/werving personeel 20% 35%

Robots 16% 22%

Nieuwe productietechnolgie* 14% 14%

Huisvesting 8% 16%

ICT 11% 12%

Automatisering logistiek 7% 9%

Geen ruimte om extra te investeren 5% 6%

Additieve manufacturing 5% 7%
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen
enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten
die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld
door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is
opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie
van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen
beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig
financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd
als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft
alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie
waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank
N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is.
De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging.
ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik
van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie.
Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op
deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron
wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De tekst is afgesloten op 3 maart 2014.




