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INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

'The only thing that prevents •planning
from bet-ng disastvous -in government
•is that i.t is not usudlly betieved. *
Kenneth E. Boulding, Reflections
on
Planning: The Vdtue of
Uncertainty,
1974.
Aan de Vrije Universiteit is in 1980 een onderzoek gestart naar de relatie
overheid en bedrijfsleven

(Management & Politiek).

Het project wil wetenschappelijk méér inzicht verkrijgen in de verhoudingen
tussen overheid en bedrijfsleven, zoals die zich na een periode van snelle
economische groei ontwikkeld hebben. En dat met het oog op het bevorderen
van een beter begrip van de verhoudingen in de periode die komt. Beter
begrip in een periode dus, waarin de verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven voor de toekomst van Nederland van beslissend belang kunnen blijken
te zijn.
"Ondernemers in Nederland kunnen vandaag de dag niet één belangrijke beslissing meer nemen zonder in aanraking te komen met de overheid."
Aldus een veelgehoorde uitspraak die werd bevestigd door het verkennend
onderzoek onder 46 vooraanstaande managers, voorzitters van werknemers- en
werkgeversorganisaties, topambtenaren, politici en oud-politici.
Uit interviews met deze 'topfiguren', die als deskundigen van de relatie
management en politiek gekenschetst werden, kwam onder meer naar voren
dat managers veelal niet op de hoogte zijn van bestaande of voorgenomen
overheidsmaatregelen. Bovendien schatten zij sommige overheidsmaatregelen
- die inwerken op hun onderneming - verkeerd in.
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek 'Topfiguren
spreken zich uit' (1981) is in maart 1981 in het kader van het projekt
'Management & Politiek' een aanvang gemaakt met een vervolgstudie naar de
invloed van de overheid op het produktbeleid van ondernemingen.
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Een overheid is elk orgaan (bovennationaal, landelijk, regionaal of
gemeentelijk) dat besluiten formuleert, neemt of uitvoert en elke organisatie of persoon daarbinnen die aan dit proces deelneemt, die bindend zijn
voor de samenleving waarover zij haar gezag uitoefent.
Bij management gaat het om het handelen van een manager. Managers zijn
(binnen het kader van deze studie) personen, die leiding geven aan een
(profit) organisatie.
Het onderzoek naar de relatie tussen overheid en bedrijfsleven werd in 1980
op initiatief van Prof.dr. A. Twijnstra gestart aan de Economische Faculteit van de Vrije Universiteit. Een onderzoeksgroep werd gevormd, waarin
ook het Economisch en Sociaal Instituut en Prof.dr. G. Kuypers van de
subfaculteit Politicologie van de Vrije Universiteit participeren.
Het in kaart brengen van de relatie tussen overheid en bedrijfsleven kan
zowel vanuit het beleid van ondernemingen als vanuit het beleid van overheden benaderd worden. In deze studie is gekozen voor het beleid van ondernemingen. Het beleid van ondernemingen is echter te algemeen geformuleerd
om operationeel te zijn in dit onderzoek. Daarom is het toegespitst op het
produktbeleid van ondernemingen. Wij vatten eerst de probleemstelling
samen. Na het formuleren van de doelstelling zullen wij vervolgens de
begrippen produktbeleid en overheidsmaatregelen specificeren en onze keuze
kort toelichten.

1.1

Probleems telling
"In hoeverre en op welke wijze wordt besluitvorming in een onderneming
- over bestaande en met name nieuwe produkten - beïnvloed, door
overheidsmaatregelen en door welke?"
Zoals uit de probleemstelling naar voren komt gaat het hier in hoofdzaak
om strategische produktbeslissingen.
In het verlengde van de probleemstelling die van empirische aard is worden
twee hypothesen getoetst:
-

Managers zijn onvoldoende op de hoogte van overheidsmaatregelen.
Managers van middelgrot-e en kleine ondernemingen zijn minder op de
hoogte van overheidsmaatregelen dan managers van grote ondernemingen.
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Doelstelling
Het project 'Management & Politiek' en daarmee dit onderzoek wil enerzijds
(iri wetenschappelijke zin) een bijdrage leveren tot nieuwe inzichten in de
Verwevenheden van de handelingen van een overheid en die van het bedrijfsleven. Anderzijds wil het (maatschappelijk) bijdragen aan een beter samenspel van overheden en ondernemingen waar mogelijk en tot een beter tegenspel waar noodzakelijk.

Produktbeleid
Een aantal redenen pleit voor een benadering waarbij het produktbeleid
centraal staat. Het produkt - ruim opgevat, inclusief diensten - vormt éên
van de wezenskenmerken van de onderneming. Binnen strategische beslissingen
die managers nemen zijn produktbeslissingen een belangrijk onderdeel. Dit
is van belang bij een uitbouw van het onderzoek over meerdere bedrijven en
bedrijfstakken.
De keuze voor 'produkt' is verder een gevolg van onder meer de Innovatienota (1979), de Nota consument en consumptie (1979), kortweg de Consumptienota genoemd, en het 18e Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) 'Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie'
(1980), die naast bestaande, een aantal overheidsmaatregelen doen verwachten
welke de initiëring en het concept van produkten zullen raken. Managers
zullen bij hun strategische besluitvorming met deze maatregelen rekening
dienen te houden, indien zij aan maatschappelijke vragen tegemoet willen
komen en daarnaast een efficiënt gebruik van schaarse middelen willen maken.
Ook in de economische theorie bestaat sterke belangstelling voor het
produktbeleid. Zowel in de strategische als in de marketing theorieën neemt
het produktbeleid een belangrijke plaats in. De recente literatuur met
betrekking tot het innovatiebeleid in ondernemingen onderstreept deze
positie (zie voor een overzicht bijvoorbeeld Urban & Hauser, 1980).
Doorbraken in technologie of belangrijke innovaties worden door algemeeneconomen wel als verklaring gezien voor conjuncturele golfbewegingen (o.a.
Clark e.a. (1981), Van Duijn (1979), Freeman (1977 en 1980), Kleinknecht
(1979), Mensch (1975), Petsina & Van Roon (1981)).
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4

Overhe idsmaatregelen
De relatie overheid-bedrijfsleven manifesteert zich voor een belangrijk
deel in een wijdvertakt netwerk van overheidsmaatregelen. Om conflicten
met eisen van de overheid te voorkomen of faciliteiten te genieten, is
het noodzakelijk om bij de bedrijfsvoering met overheidsmaatregelen
rekening te houden.
Uit het verkennend onderzoek ontstond sterk de indruk dat managers onvoldoende op de hoogte zijn van overheidsmaatregelen. Dit zou in nog sterkere mate gelden voor managers in het midden- en kleinbedrijf dan voor
managers in grote ondernemingen. Men vroeg zich af in hoeverre het bedrijfsleven daadwerkelijk betrokken wordt bij het ontwerpen van een maatregel.
Houdt de overheid wel rekening met de praktijk van alledag in het individuele bedrijf?
In dit onderzoek richten wij onze aandacht in het bijzonder op overheidsmaatregelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een methode die werkt met
dubbelfuncties van actoren binnen overheid en bedrijfsleven, waarvan
Helmers, Mokken e.a. in hun onderzoek 'Graven naar Macht' (1975) uitgingen.
Terwille van de vergelijkbaarheid hebben wij ons geconcentreerd op bestaande
en voorgenomen overheidsmaatregelen, die een regulerend of stimulerend
karakter dragen en vastgesteld worden door de rijksoverheid. Met andere
woorden:

wij hebben ons beperkt tot overheidsmaatregelen waar een lande-

lijke werking van uitgaat. Een toenemend aantal maatregelen wordt overigens
geïnitieerd op bovennationaal niveau. Produktaansprakelijkheid, hoeveelheidsaanduidingen-besluit, etikettering en produktinformatie die in dit
onderzoek onder andere ter sprake komen zijn of worden neergelegd in E.E.G.commissies, die vervolgens dienen als kader voor de nationale regelgeving.
Alvorens in hoofdstuk 2 de opzet van het onderzoek te bespreken, zal in
de volgende paragraaf een overzicht gegeven worden van een aantal publikaties waarin de overheidsinvloed op het produktbeleid aan de orde komt.

5

Bronnen van overheidsinvloed

op het produktbeleid

De overheid is één van de vele actoren in de externe omgeving van de onderneming (zie bijvoorbeeld Keuning & Eppink, 1979). Leavitt, Dill & Eyring
(1973, p. 248-267) zien de overheid als de belangrijkste 'scheidsrechter'
in onze maatschappij. Met deze actor zal de bedrijfsleiding bij de vorming
van haar beleid terdege rekening dienen te houden.
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Naast marktfactoren, opvattingen over gewenst rendement en aanvaardbaar risico en andere strategische overwegingen oefent ook de overheid
direct of indirect invloed uit op het produktbeleid.
Hierna zullen wij deze invloed nader beschouwen.
De invloed van de overheid op het produktbeleid kunnen wij globaal indelen
in vijf groepen, te weten: regulering, stimulering, vraag, infrastructuur
en algemeen-economisch klimaat. Deze indeling is analoog aan een onderscheiding die gemaakt is in een zes-landen studie over de mogelijke invloed
van de overheid op technologische innovatie (Sussex/TNO, 1977, p. 19 e.v.).

1.5.1

Reguleringsmaatregelen
Overheden kunnen het produktbeleid aanzienlijk beïnvloeden door middel van
regulering. Deze voorschriften die het aanbod van een dienst of de verkoop
van een produkt raken, zijn meestal dwingend van aard en kunnen met zeer
verschillende oogmerken geïntroduceerd worden (veiligheid, milieu, standaardisatie, bescherming van consumenten enz.).
Het 19e rapport van de WRR (1980, p. 127) signaleert diverse ontwikkelingen
op het terrein van regulering. Zo is bijvoorbeeld bij nieuwe milieuwetten
de verantwoordelijkheid op een hoger niveau (Provincie en Rijk) gebracht
dan tot nu toe gebruikelijk was (gemeente). Daarnaast wordt in toenemende
mate de bewijslast omgekeerd. Voorheen lag de bewijslast voor schadelijkheid
en dergelijke bij overheid of consument. In navolging van de wetgeving in
de Verenigde Staten dient nu steeds meer de producent aan te tonen, dat
zijn produkt voldoet aan de eisen.
Een alternatief voor deze ontwikkeling schetst de WRR in aansluiting op een
door de OECD uitgebrachte studie (Interfutures, 1979). In haar rapport werkt
de WRR een wat zij noemt 'prikkelend voorbeeld' uit voor de Nederlandse
situatie.
"In de lijn van dit scenario ligt het echter veel meer voor de hand om de
EG-richtlijn voor milieugevaarlijke stoffen te volgen: regulering nadat
produkten op de markt zijn gebracht. Een zeer restrictief toelatingsbeleid
kan duur zijn, omdat het vertraging van het vernieuwingsproces meebrengt
en het wel erg moeilijk gemaakt wordt van fouten in de praktijk te leren."
Dit voorbeeldscenario toont ons meer vertrouwen in technocratische dan in
sociocratische initiatieven.

1) De term 'technocratisch' doelt op technische problemen en ontwikkelingen
en op de mogelijkheden van sturing en planning in hiërarchisch verband.
De analoge term 'sociocratisch' doelt op sociale processen en ontwikkelingen en op de mogelijkheden van sociale beheersing door onderlinge
beïnvloeding op basis van gelijkwaardigheid.
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De politiek ideologische uitgangspunten zijn liberaal getint. De WRR poogt
op deze wijze mogelijke problemen in de toekomst terug te brengen tot
politieke meningsverschillen in het heden.
Overigens wordt opgemerkt dat ook wanneer economische groei en ontwikkeling
voorop staan een strikt reguleringsbeleid niet nadelig hoeft te zijn.
Weidenbaum (1977, p. 3,4) schrijft over regulering in de Verenigde Staten:
"The regulatory process is one of the most powerfui ways in which government can influence activities in the private sector of the economy. As
alternative to taxing and spending to achieve national objectives, the
federal government has come to rely increasingly on mechanisms that operate
through directly controlling the actions of institutions and people in the
private sector of the society"...

"The range of governmental regulatory

activity has become extensive".

1.5.2

Stimuleringsmaatregelen
Waar in de zes-landen studie samenvattend van 'subsidies' wordt gesproken,
komt dat nagenoeg overeen met het door ons gebruikte begrip stimuleringsmaatregelen. Onder stimuleringsmaatregelen verstaan wij subsidies, premies,
belastingsfaciliteiten, directe of indirecte overheidsfinanciering e.d.
ten behoeve van het bedrijfsleven. Het belang van een betere concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven via impulsen van de overheid is
recent onderstreept in de Innovatienota (1979), het rapport van de Commissie
Wagner en een intensieve voorlichtingscampagne onder motto Innovatie-Nü.
De bedoeling van deze campagne is de kern van het overheidsbeleid dat zich
richt op het stimuleren en tot stand brengen van vernieuwingen te verduidelijken. Onder vernieuwingen worden zowel vernieuwingen in de structuur
van het bedrijfsleven als vernieuwingen in technologische zin en in het
produktenpakket verstaan.

1.5.3

Overheidsvraag
De overheid en overheidsinstellingen als Rijksinkoopbureau, Onderwijsinstellingen, Rijkswaterstaat e.d. kunnen door middel van hun vraag invloed uitoefenen op het produktiebeleid van ondernemingen.
In 1980 hebben de aanschaffingen van de gehele Nederlandse overheid ruim
ƒ 27 mld. bedragen, zo blijkt uit de Nota Aanschaffingsbeleid en Innovatie
(1981, p. 5). Hiervan nemen de centrale overheid enerzijds en lokale overheden zoals provincies, gemeenten en waterschappen anderzijds ieder ongeveer
ƒ 13 min. voor hun rekening.
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Wanneer men de aanschaffingen van de semi-overheid: sociale verzekeringsinstellingen, openbare nutsbedrijven en intramurale gezondheidszorg
meetelt, groeit het totaal tot ruim

ƒ 39 mld.

Geen wonder dan ook dat

er in deze tijden van weinig expansieve economie groeiende belangstelling
bestaat voor de jaarlijks terugkerende overheidsaanschaffingen als mogelijke
stimulans voor (technologische) innovatie en daarmee versterking van de
industrie, aldus de Nota.

1.5.4

Inf ra s t ruc tuur
Basisresearch en toegepast onderzoek, zowel in universiteiten en Technische
Hogescholen als door de overheid gesubsidieerde onderzoekinstellingen
(TNO, CIVO e.d.) kunnen belangrijke impulsen betekenen voor het produktbeleid van ondernemingen. Op deze wijze kan diepgaande kennis van deze
instellingen doorgesluisd worden naar bedrijven, hetgeen vooral van belang
is bij het ontwikkelen van nieuwe produkten en produktieprocessen.
In het geval van electronica en chemicaliën speelden de universiteiten een
initiërende rol bij belangrijke uitvindingen. Bij kernenergie, luchtvaart
en verschillende typen van machines waren door de overheid gefinancierde
laboratoria zeer belangrijk (Sussex/TNO, 1977, p. 20).

1.5.5

Algemeen economisch klimaat
Tenslotte laten studies van Rubenstein e.a. en van Allen e.a. volgens het
zes-landen rapport duidelijk zien dat het algemeen economisch klimaat een
belangrijke invloed heeft op de innovatieve activiteiten (en daarmee op
het produktbeleid) van industriële ondernemingen.
Belangrijke aspecten van dit klimaat zijn de loon- en inkomstenontwikkelingen,
het systeem van licenties en octrooien, prijsmaatregelen en algemene
concurrentievoorwaarden.
Algemeen economische maatregelen kunnen indirect van betekenis zijn voor
het produktbeleid.
Regulerings-, stimuleringsmaatregelen, overheidsvraag en infrastructuur
beogen daarentegen veelal meer rechtstreeks - het vervaardigen van
produkten - te raken.
Concrete maatregelen kunnen

ingedeeld worden in éën van de vijf categorieën.

Moeilijker ligt dit bij gebieden van overheidsbeleid als prijs-, consumenten-,
milieu-, energie-, sector-, loon- en inkomensbeleid etc.
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Deze terreinen vormen een samenstel van wetten en verordeningen, die ieder
aspecten kunnen vertonen van meer dan één van de door ons onderscheiden
categorieën. Zo kan bijvoorbeeld het milieubeleid zowel regulerings- als
stimuleringsmaatregelen inhouden.
In dit onderzoek beperken wij ons hoofdzakelijk tot de eerste twee brede
groepen van directe overheidsinvloed: regulerings- en stimuleringsmaatregelen. Om toch een indruk te krijgen in hoeverre globale beleidsterreinen,
die niet direct met het produktbeleid van ondernemingen hoeven samen te
hangen, (indirect) invloed uitoefenen wordt hieraan enige aandacht geschonken.
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2.

OPZET VAN HET ONDERZOEK

In het voorgaande hoofdstuk zijn de aanleiding, probleemstelling en
doelstelling voor het onderzoek geformuleerd. Een kort overzicht maakte
duidelijk dat de overheid over diverse mogelijkheden beschikt om het
produktbeleid te beïnvloeden. Zoals aangekondigd zal dit onderzoek in
eerste instantie uitgaan van de bedrijfsoptiek: ondernemingen als eenheid van onderzoek.

2.1

De onderzochte ondernemingen: 'de verpakkingsmiddelen-industrie'
Het aantal te onderzoeken ondernemingen hebben wij beperkt tot
alle ondernemingen binnen één branche, de verpakkingsmiddelenindustrie.
Een aantal argumenten pleit voor een branchegewijze aanpak. Van branche
tot branche kan het scala van maatregelen dat van toepassing is aanmerkelijk verschillen. Bedrijven binnen één bedrijfstak zijn vaak georganiseerd in brancheverenigingen. De onderzoekers gaan er van uit, dat bij
deze verenigingen veel kennis aanwezig is over de gehele branche. Bovendien kunnen zij een belangrijke ingang geven naar individuele ondernemingen.
Bij de keuze voor een specifieke branche spelen de volgende criteria een
rol:
Vergelijkbaar produkt
Binnen de te onderzoeken ondernemingen dient sprake te zijn van een
vergelijkbaar produkt.
Onder produkt wordt voorlopig verstaan: "anything that can be offered
to a market for attention, acquisition or consumption; it includes
physical objects, services, personalities, places, organizations, and
ideas" (Kotier, 1976, p. 183).
De opvatting omtrent een vergelijkbaar produkt wordt versterkt door
het feit dat bedrijven uit een te kiezen branche zich hebben aangesloten
tot een branchevereniging en/of geregelde aktiviteiten ontwikkelen,
die direct of indirect samenhangen met het produkt.
Grootte van de onderneming
Binnen een branche dienen zowel kleine en middelgrote als grote ondernemingen vertegenwoordigd te zijn. Als maatstaf voor grote en midden/
kleine ondernemingen wordt aangesloten bij de door de Raad voor het Middenen Kleinbedrijf gehanteerde grens van 100 werknemers. Het onderscheid
groot versus midden/klein komt uitdrukkelijk naar voren in hypothese 2
(§ 1.1).

-

Bedrij fsactiviteiten
Het is gebruikelijk activiteiten van ondernemingen te typeren naar
produktie, distributie en dienstverlening.
Gezien de maatschappelijke relevantie van het 18e rapport WRR, de
Innovatienota en het rapport van de Commissie Wagner, waarin nadruk
gelegd wordt op de stimulering van industriële activiteiten, lijkt
een uitgebreide analyse van ondernemingen die zich in hoofdzaak met
produktie bezighouden gerechtvaardigd.
Haalbaarheid
Bij de beoordeling van de haalbaarheid van het onderzoek spelen mee:
inzicht in het totaal aantal overheidsmaatregelen dat van belang is
bij het nemen van een produktbeslissing. Het aantal bedrijven in een
branche en de bereidheid van het management in de te onderzoeken
branche om mee te werken (respons).

-

Verwevenheid
Zowel branches met veel als weinig a priori door de onderzoekers te
verwachten verwevenheid met de overheid dienen in het onderzoek opgenomen te zijn. Met verwevenheid wordt bedoeld min of meer duurzame
relatie tussen rijk, overheid en ëën of meer bedrijven op basis van
overheidsmaatregelen.
Dit criterium wordt van belang als na evaluatie van de resultaten uit
de eerste branche besloten wordt tot vervolgonderzoek in andere
bedrijfstakken.

In principe komen vele branches voor studie in aanmerking. Wij hebben
gekozen voor de verpakkingsmiddelenindustrie.

Volgens ons voldeed deze

branche aan alle gestelde eisen. Bij deze keus hebben wij ons verder laten
leiden door de verwachting dat de verpakkingsmiddelenindustrie

binnenkort

met uiteenlopende voorgenomen overheidsmaatregelen - zoals het Algemeen
aanduidingenbesluit (etikettering/produktinformatie), produktaansprakelijkheid en standaardisatie van hoeveelheden van voorverpakte produkten in aanraking komt.
De vraag rond de wegwerp- of retourverpakking vormt al enige tijd een heet
hangijzer in deze industrie. Het ligt voor de hand dat ook hier de overheid
niet aan de zijlijn blijft toekijken, maar op z'n minst een actieve rol
als scheidsrechter zal willen spelen. Kortom, de onderzoekers kiezen voor
een branche waar verondersteld mag worden dat binnen het produktbeleid van
ondernemingen duidelijk sporen van overheidsmaatregelen aan te treffen
zijn. Een overweging was verder te beginnen met een branche die niet te
groot is en daardoor overzichtelijk blijft.
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Methode van onderzoek
Vooraf zijn enkele oriënterende gesprekken gevoerd met Drs. J.E.G. Ie Jeune
van Bureau Le Jeune in 's-Gravenhage, waar het secretariaat is gevestigd
van enkele brancheverenigingen en met de heer G. Schaap, directeur van
het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). Beide heren noemden een aantal
namen van directeuren die als expert konden gelden voor de relatie tussen
overheid en bedrijfsleven binnen deze branche. Met vier van hen is een
oriënterend gesprek gevoerd. Hierin is de interpretatie van de vragen
getest. Naar aanleiding van deze gesprekken kreeg de vragenlijst haar
uiteindelijke vorm.
Het adressenbestand van beide organisaties is aangevuld met dat van de
Kamer van Koophandel. Dit heeft geleid tot een totale populatie van 142
produktie-ondernemingen in de verpakkingsmiddelenindustrie

(exclusief

glas, metaal en hout). De loonverpakkende industrie is niet in het onderzoek opgenomen, omdat dit soort bedrijven bijna uitsluitend in opdracht
van derden werkt en nauwelijks een zelfstandig produktbeleid voert. De
nadruk van het onderzoek ligt op papier-, karton- en flexibele kunststofverpakking.
De gegevens in deze studie zijn verzameld door middel van een schriftelijke
enquête en aanvullende 'face to face' interviews. Hiertoe is in eerste
instantie een standaardformulier ontwikkeld. De populatie was uiteindelijk
te omvangrijk voor een geheel persoonlijke benadering. Van belang is ook
dat de methode via schriftelijke enquêtes kosten en tijd bespaart. Een
nadeel van de enquête kan zijn dat er een zekere selectiviteit in de
respons kan optreden. De onderzoekers vermoedden echter na hun eerste
contacten met de brancheorganisatie een grote bereidheid, dus hoge respons.
Alle verspreide formulieren gingen vergezeld van een begeleidende brief,
beide opgenomen in bijlage I (a en b) en een retourenveloppe, geadresseerd
aan de onderzoeksgroep Management & Politiek van de Economische Faculteit
aan de Vrije Universiteit. In de week van de verzending zijn alle geadresseerden telefonisch op het onderzoek geattendeerd. Voorts verscheen een
redactioneel artikel over het onderzoek in het vakblad 'Verpakken' (juni 198
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In verband met de vertrouwelijke behandeling van de individuele gegevens
werd een apart identiteitsformulier bijgevoegd waarop de naam van de
onderneming(en), adres etc. kon worden ingevuld. Dit vel is bij de verwerking gescheiden van het enquêteformulier.
De gegevens werden anoniem verwerkt met behulp van de rekenapparatuur
van de Stichting Academisch Rekencentrum Amsterdam. Daarbij is gebruik
gemaakt van het S.P.S.S. programma.

2.3

Respons
De l2°ïË2ï22k£lij.ke_p_op_ulatie^.

^it de totale populatie van 142 bedrijven

zijn 4 ondernemingen benaderd voor een oriënterend gesprek. Vervolgens
zijn 'op naam' 138 enquêteformulieren verspreid onder de directieleden
- van de resterende bedrijven in de verpakkingsmiddelenindustrie - die
verantwoordelijk geacht worden voor het produktbeleid in hun ondernemingen.
Verder is een a-selecte steekproef gehouden van 21 ondernemingen uit de
resterende 138 bedrijven. Met deze 21 ondernemingen zijn interviews gehouden.
De bedoeling was de gegeven antwoorden - op de reeds ingevulde enquête in een aanvullende interview te verdiepen. Negentien ondernemingen reageerden
positief, één bedrijf weigerde medewerking en één bedrijf was inmiddels
opgeheven.
De__[_effectieve_p_op_ulg.tie'.

Een aantal oorzaken leidde tot uitval en

verminderde de oorspronkelijke populatie van 138 ondernemingen.

In

9

bedrijven waren ten onrechte in het adressenbestand opgenomen
(bij 8 was de aard van het bedrijf handels- in plaats van
produktieonderneming en in 1 eenmansbedrijf ging het om
een nevenactiviteit)

2

ondernemingen waren inmiddels opgeheven of gefuseerd en

2

waren op het betreffende adres onbekend of met onbekende
bestemming vertrokken.

totaal 13 uitgevallen.

Door deze uitval van 13 bleef een effectieve steekproef (populatie) van
125 bedrijven over.

De_^res2onse_rate'. Uiteindelijk werden 84 schriftelijk ingevulde
enquêteformulieren geretourneerd.

Negentien enquêtes werden aangevuld

met interviews. Een respons van 67,2% . Van de vierentachtig beantwoorde vragenlijsten bleek ëên formulier niet verwerkbaar. (Bij één
onderneming is het enquêteformulier namelijk zowel door het moederbedrijf
als door de dochterbedrijven ingevuld. Het moederbedrijf zal buiten
beschouwing blijven.)

In dit verslag wordt daarom steeds gerapporteerd

over 83 bedrijven.

N

2Elües.E22ËÊ•

H e t aanta

l non-respondenten bedroeg 41 (125-84). Telefonisch

is geïnformeerd waarom men niet aan het onderzoek deelnam. De antwoorden
kunnen als volgt ingedeeld worden:
op reis, met vakantie of ziek

5

aperte weigeraars

2

blijft telefonisch onbereikbaar

6

alsnog toegezegd, maar uiteindelijk
niet gedaan

„

geen tijd of belangstelling

5

vinden zichzelf te klein voor deelname

4

reden onbekend

JJ_
totaal

41 non-respondenten

Indeling van de gestelde vragen
De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen (bijlage I), ieder met een
aantal afzonderlijke vragen.
-

Deel A, de persoon:

Kenmerken van de respondenten onder meer leeftijd,

opleiding, diensttijd (duur dienstverband), politieke participatie en
interesse. Aan het slot van dit deel wordt de persoonlijke mening gevraagd naar overheidssteun aan slecht renderende bedrijven, subsidies
voor produktinnovatie en overheidsregulering bij milieuproblemen.
-

Deel B, de onderneming:

Vragen betreffende aard van de ondernemingen,

lidmaatschap van en functie binnen ondernemers- en brancheorganisaties,
aantal werknemers en omzet o.a. gespecificeerd naar handel/produktie
en verkopen aan overheid(sinstellingen).
-

Deel C, het produktbeleid sinds 1.1.78:

Vragen omtrent de relatie

tussen overheidsmaatregelen en produktbeleid worden hier geïntroduceerd.
Onder produktbeleid wordt verstaan: het beleid dat door een onderneming
wordt gevoerd met het oog op het vervaardigen van verpakkingsprodukten.

Het produktbeleid is hier toegespitst op de besluitvorming voor
belangrijke toepassingen, wijzigingen van bestaande produkten en/of
de ontwikkeling van - voor het betreffende bedrijf - nieuwe produkten.
-

Deel D, het produktbeleid op dit moment;

Gevraagd wordt aan te geven

of en zo ja, in hoeverre concrete gebieden van overheidsbeleid en
specifieke maatregelen van invloed zijn op het produktbeleid.
-

Deel E, meningen en suggesties; Aan de respondenten zijn tien algemene
uitspraken voorgelegd, waarover zij hun mening konden geven en is
ruimte geboden voor opmerkingen of suggesties.

Rapportage
De rapportage van het onderzoek over de invloed van de overheid op het
produktbeleid in de verpakkingsmiddelenindustrie zal in hoofdzaak dezelfde
volgorde aanhouden als de vragen van het enquêteformulier. De enige uitzondering is gemaakt voor vragen over politieke participatie en interesse
van de manager; deze worden in een apart hoofdstuk behandeld.
Het gaat hierbij om een mogelijk verklarende variabele. Managers die
participeren in de politiek of zich hier duidelijk voor interesseren zijn
mogelijk meer op de hoogte van overheidsmaatregelen dan niet-politieke
managers.
Als rode draad loopt door het gehele verslag de onderscheiding naar
bedrij fsgrootte in aantal werknemers.
Het volgende hoofdstuk (3) behandelt de persoonlijke kenmerken van de respondenten. Hoofdstuk 4 laat de voornaamste kenmerken van de onderzochte
ondernemingen zien. In hoofdstuk 5 en 6 staat de invloed van de overheid
op het produktbeleid in het brandpunt van de belangstelling. In hoofdstuk
7 en 8 komen vervolgens de verklaringskracht van de politieke variabele
en de resultaten van het onderzoek gesplitst naar overige kenmerken naar
voren. In de laatste twee hoofdstukken trekken de onderzoekers conclusies over
de mate van invloed van overheidsmaatregelen op het produktbeleid van
ondernemingen en doen ze aanbevelingen met het oog op een duidelijke afstemming van wederzijds beleid van de (rijks)overheid en ondernemingen.
Voor de lezer die in vogelvlucht de essentie van de onderzoeksresultaten
wil opnemen, wijzen wij - behalve op deze laatste hoofdstukken - vooral op
de interpretaties van hoofdstuk 5 tot en met 8.
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3.

EEN PROFIELSCHETS

'DE PERSOON'

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken opgenomen van de ondervraagden. De persoonlijke kenmerken (paragraaf 3.1) van de respondenten
hebben betrekking op functie, sinds welk jaar men in deze huidige functie
werkzaam is, en het aantal bedrijven waar men gewerkt heeft voordat men
bij het huidige bedrijf in dienst trad. In paragraaf 3.2 worden de
persoonlijke opvattingen van de respondenten over drie vormen van overheidsoptreden weergegeven. Waar zinvol maken wij, vooruitlopend op hoofdstuk 4 (tabel 4.3), opmerkingen over de samenhang tussen persoonlijke
kenmerken en de omvang van de onderzochte ondernemingen. Wij onderscheiden
drie groepen:
kleine ondernemingen

0 - 2 4 werknemers

middelgrote ondernemingen

25 - 99 werknemers

grote ondernemingen

3.1

100 en meer werknemers

Kenmerken
Alle enquêteformulieren zijn 'op naam' geadresseerd aan degene binnen de
directie, die volgens de secretaris van de brancheverenigingen of na
telefonische informatie in eerste instantie verantwoordelijk was voor het
produktbeleid.
Het meegezonden identiteitsformulier diende ervoor om te bepalen of het
enquêteformulier ook op directieniveau was ingevuld. Voor alle zekerheid
is de volgende zin opgenomen in het identiteitsformulier: "Indien u meent
dat een ander directielid verantwoordelijk is voor het produktbeleid,
wilt u dit enquêteformulier dan aan hem/haar doorgeven."
De respondenten hebben volgens de geretourneerde identiteitsformulieren
de volgende functies:
directeur en/of eigenaar

74

commercieel (divisie) manager

4

boekhouders

2

adjunct-directeur

2

directie-secretaris

1

In totaal

83

respondenten/ondervraagden

Ook de boekhouders, beiden werkzaam in een klein bedrijf en de directiesecretaris zullen wij in dit onderzoek dus onder de noemer manager rangschikken.
*)

Bij éën onderneming is het enquêteformulier zowel door het moederbedrijf
als door enkele dochterbedrijven ingevuld. Het moederbedrijf zal in dit
verslag buiten beschouwing blijven.
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Het jaar sinds wanneer de managers in hun huidige functie werkzaam zijn
(vraag A.1) loopt van 1932 tot 1981. In totaal zijn 33 verschillende
jaartallen genoemd. Deze jaartallen zijn in drie perioden ingedeeld:

Tabel 3.1

Aantal jaren in huidige functie
Periode
5

0
6-15

Aantal respondenten
jaar

31

jaar

27
25

16 jaar en langer
totaal

83

Opvallend is dat de grootste groep respondenten (31) de laatste vijf jaar
in hun huidige baan zijn gekomen. Vooruitlopend op de onderscheiding naar
bedrijfsomvang in aantal werknemers merken wij op, dat directieleden die
al lang in functie zijn vooral uit bedrijven komen met minder dan 100
werknemers.
Het aantal bedrijven waar men gewerkt heeft voor men bij het huidige bedrijf
in dienst trad varieert van 0 tot 14. De grootste groep managers had twee
andere werkgevers.

Bedrij fswisselingen

Figuur 3.1

Aantal respondenten
40

30
26
20

17
14

10 •

13
7
2

0

•

2

i

8

1

1

"1
r—~
10

14

ï aantal
ge bedrijven

Managers van kleine ondernemingen zijn over het algemeen iets minder mobiel
(gemiddeld 2) dan managers die een onderneming leiden met 25-99 of 100 en
meer werknemers (gemiddeld 2,5 andere bedrijven).
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De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedraagt ruim 48 jaar (vraag A . 3 ) .
De jongste respondent is 32 jaar, de oudste 68 jaar. De opgegeven leeftijden zijn ingedeeld in vier klassen:
24 managers

jonger dan 41 jaar

31 managers

variëren van 41 tot 51 jaar

19 managers

van 51 tot 61 jaar

9 managers

61 jaar en ouder

Van de managers ouder dan 41 jaar hebben 46 een functie in kleine en middelgrote ondernemingen. Managers jonger dan 41 jaar zijn veel werkzaam in
grotere bedrijven (12 van de 24 respondenten). Oudere managers blijken met
name kleinere ondernemingen te leiden.

Figuur 3.2

Leeftijd

Aantal respondenten
35-

31
30..

24

20

19

10

31

41

51

61

71

Jaren
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In vraag A.4 komt de opleiding ter sprake. De bestaande opleidingen zijn
verdeeld in groepen van ongeveer gelijk niveau. Schooltypen die voortvloeien uit de 'Mammoetwet'

zijn volledigheidshalve in het vragenformu-

lier opgenomen. De opleidingen zijn gerangschikt naar afnemende frequentie,

Tabel 3.2

Opleiding

Hoogst behaalde examen

Aantal respondenten

Atheneum, gymnasium, HBS, middelbare handelsdagschool

24

Mavo, mulo, 3-jarige HBS

18

HTS, heao, andere hbo

13

MTS, meao, middelbare detailhandelsschool/andere mbo

11

LTS, leao, lagere detailhandelsschool/andere lbo

7

Universiteit/hogeschool (afgestudeerd)

2

Andere opleidingen:
kandidaats economie

4

patroonsopleiding grafische bedrijven

2

Small Business School

1

MBA

1_
83

Bij analyse van de gegevens over opleiding en bedrijfsgrootte plaatsen wij
drie opmerkingen:
Van de 24 managers met een atheneum/gymnasium/HBS of middelbare handelsdagschool werken er 5 in een klein (20,8%), 10 in een middelgroot (41,6%)
en 9 (37,5%) in een groot bedrijf.
-

In totaal 12 van de 18 respondenten met een mavo/mulo/3-jarige HBS zijn
werkzaam in een klein bedrijf (66,7%), 4 in een middelgroot (22,2%) en
2 in een groot bedrijf (11,1%).

-

Relatief veel managers (7 van de 13) met een hogere beroepsopleiding
werken in ondernemingen met 25-99 werknemers (53,8%), 4 ondervraagden
in een klein bedrijf (30,8%) en 2 in een grotere onderneming hebben een
hbo-diploma (15,4%).

Uit deze cijfers blijkt dat hoger opgeleide managers vooral te vinden zijn
in middelgrote en grotere ondernemingen.

*) Atheneum, havo, mavo, leao, meao, heao.
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3.2

Opinies
Aan het eind van deel A van de enquête zijn aan de managers drie opinievragen voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking op overheidsoptreden,
waarbij het bedrijfsleven direct betrokken is. Achtereenvolgens komen
ter sprake de opvattingen van de respondenten over individuele steunverlening, subsidie voor ££oduktinnovatie en regulering ten aanzien_van
mi lieup_rob lemen.

3.2.1

Individuele steunverlening
Vraag A.12 luidde: Vindt u dat de overheid slecht renderende bedrijven
moet steunen om te blijven voortbestaan?
Zeer veel managers - 72 (86,7%) - zijn van mening dat de overheid slecht
renderende bedrijven niet moet steunen. Vijf (6%) respondenten stonden
positief tegenover individuele steunverlening. Zes (7,2%) hadden geen
mening. Ondanks het zeer hoge percentage (86,7%) dat afwijzend staat
tegenover steun aan slecht renderende bedrijven, kunnen toch enige nuances
worden aangebracht.
Om te bezien of een iets andere vraagstelling belangrijk andere resultaten
zou opleveren, is in de interviews ook gevraagd naar de opinie die men
heeft over overheidssteun aan 'tijdelijk' slecht renderende bedrijven.
Vijf van de 19 geïnterviewden in de verpakkingsmiddelenindustrie beoordelen
steun van de overheid aan 'tijdelijk' slecht renderende bedrijven positief,
op voorwaarde dat de overheid (Economische Zaken) inzicht heeft in de
oorzaken van het slechte rendement. Het 'tijdelijke' dient volgens hen
hooguit 1 a 2 jaar te bedragen, het geld mag niet gebruikt worden voor
prijsverlaging en gebonden zijn aan een strak toezicht van de overheid.
De steunverlening kan dan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van achtergestelde leningen met een lage rente. Twee respondenten wijzigden hun
mening in de loop van het gesprek, d.w.z. ze waren vooraf negatief bij de
invulling van de enquête maar positief tijdens de interviews als het ging
om steun aan bedrijven waar op korte termijn herstel viel te verwachten.
Twee respondenten uit deze groep van vijf zien geen bezwaar in subsidies
aan bedrijven waar geen concurrerende acties in het binnenland van kunnen
uitgaan, zoals Volvo en Fokker.
Overigens komt ook uit de interviews overduidelijk naar voren, dat men
tegen overheidssteun aan individuele bedrijven is, als het deze bedrijven
'structureel' slecht gaat.
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Zelfs de directeur van een onderneming die de overleving van zijn bedrijf
waarschijnlijk te danken had aan een directe steunverlening van de overheid was tegen dergelijke injecties van de overheid aan slecht renderende
bedrijven gekant. Omdat de overheid faciliteiten voor individuele pijngevallen heeft geschapen, maakte hij er gebruik van en heeft daarmee
voorlopig zijn bedrijf gered. Een aantal argumenten voerde men in de interviews aan tegen individuele overheidsinjecties; individuele steun werkt
concurrentie-vervalsend, de problemen worden verplaatst naar gezonde
bedrijven, structurele overcapaciteit laat zich niet 'weg' steunen en
slecht management mag niet kunstmatig in leven gehouden worden.

Subsidie voor produktinnovatie
Vraag A.13 is gesteld om enig inzicht te krijgen in de mening van managers
over subsidies van overheidswege voor produktinnovatie.
De vraag was: Vindt u dat de overheid subsidies aan bedrijven moet geven
voor produktinnovatie?
Van de 83 respondenten vinden 67 (80,7%) dat de overheid subsidie moet
geven voor produktinnovatie. De opvatting van 14 managers (16,9%) is dat
de overheid geen subsidies voor produktinnovatie moet geven. Twee respondenten (2,4%) hebben geen mening.
In de 19 gesprekken werden de volgende redenen genoemd waarom de overheid
daadwerkelijk stimulerend dient op te treden bij produktvernieuwing:
-

Produktinnovatie is niet langer alleen een zaak van het individuele
bedrijf, maar in het belang van de gehele samenleving.

-

De rendementspositie van veel bedrijven is zodanig verslechterd, dat
het ontwikkelen van nieuwe produkten uit risico- en financieel oogpunt
zeer moeilijk wordt.
Bedrijven met ideeën moeten een kans hebben deze uit te werken en omdat
bijvoorbeeld

bij

veel ondernemingen minder geld beschikbaar is of

veel duurder geleend moet worden dan vroeger, dient de overheid stimulerend op te treden.
Een geïnterviewde manager meende: "De industrie heeft geslapen en was doof
voor de wekker".

Ook de overheid moet de industrie nu een steun in de rug

geven.
De meeste respondenten beoordelen subsidie voor produktinnovatie in principe
als positief. Toch zien zij op tegen de 'rompslomp' en de naar hun mening
onnodig ingewikkelde aanvraagprocedure.
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Enkele managers zijn met de huidige vorm van innovatiesubsidie niet
gelukkig. Zij willen deze subsidies meer sectorgewijs verdelen en aan
branches of delen hieruit ten goede laten komen. Zo zou de Vereniging
van Kartonnage Fabrikanten een subsidie-aanvraag kunnen doen voor de
sectie verzenddozen. Een technische commissie initieert daarvoor een
nieuwe ontwikkeling, werkt deze uit en is bevoegd bepaalde werkzaamheden
uit te besteden. Zo'n technische commissie zal nauw moeten samenwerken
met TNO en/of andere instituten. Een bedrijf, dat deelnam aan het project
industriële Innovatie had hiermee zeer positieve ervaringen, omdat de overheid hier middels ervaren adviseurs werkelijk helpt met het opzetten en
uitvoeren van vernieuwingen.
Volgens drie ondernemers zijn subsidies altijd een vestzak-broekzak-affaire
waarbij veel geld op de zeef van de overheid achterblijft. Vier geïnterviewde respondenten menen dat de overheid - als zij wil dat de industrie
meer nieuwe produkten gaat ontwikkelen - daarvoor andere wegen moet
bewandelen. Eén ondernemer zoekt de oplossing in het bevorderen dat
jongeren een meer op de industrie gerichte opleiding en scholing kiezen.
Bovendien moeten de bestaande opleidingen meer dan op dit moment aansluiten
bij de specifieke behoeften van de industrie.
Regulering bij milieuproblemen
Zeer opvallend was het resultaat bij de laatste vraag (A.14) uit Deel A
van de enquête.
Gevraagd werd:

Vindt u dat de overheid bij het oplossen van milieuproblemen
regulerend moet optreden?

Bijna unaniem - 82 (98,8%) van de 83 - waren de respondenten van mening
dat de overheid regulerend moet optreden bij het oplossen van milieuproblemen. Eén manager was tegen overheidsregulering op dit terrein.
Illustratief is de volgende anecdote die één van de geïnterviewde fabrikanten vertelde. Achter zijn bedrijfsterrein ligt een meertje. In de tijd
van zijn vader en grootvader, die in hetzelfde pand hun bedrijf uitoefenden,
gebeurde het wel dat de eenden de ene dag in het rood, een volgende dag
in het blauw en de dag daarop in het zwart rondzwommen. Hijzelf is in het
kader van de milieuwetgeving - en naar zijn mening volkomen terecht verplicht de overtollige inkt op

andere

wijze af te voeren dan in het

meertje.
Alle 19 geïnterviewde ondernemers achten milieuwetgeving noodzakelijk.
Zonder tekort te willen doen aan dit uitgangspunt, plaatsen zij enkele
kanttekeningen bij het huidige milieubeleid van onze Nederlandse overheid.
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De milieuwetgeving in Nederland moet uit exportoverwegingen gelijk oplopen met de ons omringende landen. Sommige kleine bedrijven kunnen
(volgens één respondent) niet die aandacht aan het milieubeleid schenken
waartoe zij nu verplicht zijn en steken soms hun kop in het zand. Deze
kleine bedrijven rechtvaardigen zichzelf dan bijvoorbeeld door te wijzen
op Frankrijk en Duitsland die ook geen sancties voor hun industrie
willen treffen om de sterke vervuiling van het Rijn- en Maaswater te
verminderen. Eén directeur vertrouwde ons toe dat zijn bedrijf zich "in
Nederland in alle opzichten aan de milieu-spelregels houdt, maar in een
ander land de rotzooi in zee laat lopen."
In vergelijking met Duitsland loopt Nederland met sommige milieu-eisen
voor en met andere achter. In Duitsland lopen machinefabrieken van verpakkingsmaterialen voorop met het toepassen van milieu-eisen als het gaat
om machines die met gas in plaats van olie werken. Apparatuur die bovendien geluidsarmer is en waar ergonomische aspecten bij het ontwerpen een
belangrijke rol speelden. Ook zou in Duitsland een opslag voor verdunningsinkten reeds verplicht zijn gesteld.
Enig significant verschil tussen de beantwoording van de drie hier geanalyseerde opinievragen en de ondernemingsgrootte is niet gevonden.
Nadat in dit hoofdstuk een profiel geschetst is van de respondenten als
persoon en enkele persoonlijke opvattingen van hen zijn weergegeven,
wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan op de belangrijkste kenmerken
van de ondernemingen van de respondenten.

DE ONDERZOCHTE

ONDERNEMINGEN

In het vorige hoofdstuk kwamen enige persoonlijke kenmerken van de respondenten ter sprake. Nu zullen wij een aantal karakteristieken van de
onderneming behandelen, die in deel B van de enquête naar voren kwamen.
Achtereenvolgens bespreken wij:
lidmaatschap van branche- en ondernemersorganisaties
het vervullen van functies in of namens deze organisaties door de
managers
aantal werknemers en omzet.
De vraag (B^O of de onderneming zelfstandig, dochterbedrijven heeft
dan wel een dochterbedrijf is, levert het volgende beeld op:
41

bedrijven zijn een zelfstandige onderneming die geen dochterbedrijf is, noch éên of meer dochterbedrijven bezit
26 kleine ondernemingen
12 middelgrote ondernemingen
3 grotere ondernemingen

9

bedrijven zijn een zelfstandige onderneming met één of meer
dochterbedrijven
6 middelgrote ondernemingen
3 grotere ondernemingen

33 bedrijven zijn een dochterbedrijf
2 kleine ondernemingen
12 middelgrote ondernemingen
19 grotere ondernemingen
Uit de volgende twee overzichten blijkt in hoeverre de onderzochte ondernemingen in de verpakkingsmiddelenindustrie lid zijn van de ondernemers
(vraag B.2) of branche-organisaties (vraag B.3)

Tabel 4.1

Lidmaatschap van ondernemersorganisatie

Organisaties

Aantal lidmaatschappen

Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO)

64

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW)

6

Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond (KNOV)

i

Algemene Werkgevers Vereniging (AWV)

11

Brabant-Zeeuwse Werkgeversorganisatie (BZW)

1

Niet in te delen

1
Totaal

Een aantal ondernemingen is van meerdere organisaties lid.
(69 ondernemingen hebben samen 84 lidmaatschappen)

84 lidmaatschappen
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14 ondernemingen zijn niet aangesloten bij een landelijke ondernemersorganisatie:
11 kleine bedrijven (0-25 werknemers)
3 middelgrote
De

(25-100 werknemers)

grotere ondernemingen (meer dan 100 werknemers) zijn allen lid van één
of meer landelijke ondernemersorganisaties.

Tabel 4.2

Branche-organisaties

Organisaties

Aantal lidmaatschappen

Vereniging van Kartonnage Fabrikanten

38

Uniflex

19

Vereniging van Folie Fabrikanten

10

Nederlands Verpakkings Centrum (NVC)

19

European Carton Makers Association (E.C.M.A.)

7

Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen
(inclusief 1 lid van de Fabrikanten van Grafische

7

eindprodukten)
Alpaflex
VNG

6
(inclusief 1 lid van het VNP)

ASSC0
EFTA

3
2
1_
112

Evenals bij de vraag naar ondernemersorganisaties zijn ook hier sommige
bedrijven van meerdere organisaties lid.
72
9

ondernemingen hebben samen 112 lidmaatschappen.
ondernemingen zijn noch bij een branche- , noch bij een ondernemersorganisatie aangesloten (alle 9 behoren tot de categorie kleine bedrijven

2

ondernemingen zijn niet bij een branche-, maar wel bij een ondernemersorganisatie aangesloten.

Het niet-lid zijn van een landelijke ondernemersorganisatie valt 5 keer
samen met het wel-lid zijn van een branchevereniging.

Resumerend kunnen wij opmerken, dat de verpakkingsmiddelenindustrie een
hoge organisatiegraad kent.
74

(89,1%) bedrijven zijn lid van één of meer ondernemers- en/of branche-

organisatie. Men voelt zich iets meer tot branche- dan tot ondernemersorganisaties aangetrokken.
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Bij 27 van de 74 georganiseerde ondernemingen hebben (ëën of meer) personen
de laatste jaren in of namens de door hen genoemde branche- of ondernemersverenigingen functies vervuld. De overige 47 managers hebben een dergelijke
taak niet verricht (vraagje) •
Van de 27 respondenten die wel eens zulke functies uitoefenden zijn:
2

managers werkzaam bij kleine ondernemingen

14 bij middelgrote ondernemingen
11 bij grotere ondernemingen.
Het aantal werknemers bij de onderzochte ondernemingen varieert van
0 tot ongeveer 800 en bedraagt in totaal 11.284

(vraag_IL5)•

In het onderzoek hebben wij de grootte van de onderneming afgemeten naar
het aantal werknemers dat in de onderneming werkzaam is. De onderzochte
ondernemingen zijn gesplitst (tabel 4.3) in drie groepen, die wij zullen
aanduiden als:
kleine ondernemingen

0 - 24 werknemers

middelgrote ondernemingen

25-99 werknemers

grotere ondernemingen

100 en meer werknemers

Tabel 4.3

Bedrij fsomvang

Klasse

Aantal
werknemers

kleine ondernemingen

0-24

28

33,8

middelgrote ondernemingen

25-99

30

36,1

grotere ondernemingen

100 en meer

25

30,1

Aantal ondernemingen
absoluut
procent

83

100

Het groeperen van de onderzochte ondernemingen in drie klassen van
bedrij fsgrootte betekent, dat conclusies die getrokken worden uit gelegde
relaties met andere kenmerken, zoals het op de hoogte zijn van overheidsmaatregelen, gelden voor de gehele klasse en niet voor iedere onderneming
afzonderlijk.
Inzake de maatstaf waarmee de grootte van één bedrijf gemeten wordt,
wordt in de literatuur onderscheid gemaakt naar aanvoermaatstaven
(aantal werknemers en grootte aandelenkapitaal) en afvoermaatstaven
(omzetten en toegevoegde waarde). Van den Doel (De Roos, 1981, p. 27)
sluit hierbij aan en zegt, dat de meeste van deze maatstaven een grote
onderlinge correlatie vertonen. De onderzoeker kan zich dan ook tot die
maatstaf beperken, waarover het meeste statistisch materiaal beschikbaar is.
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De omzet van de verschillende bedrijven onderling en per bedrijf in de
tijd loopt nogal uiteen over de jaren 1978, 1979 en 1980 (vraag_B._6),
Omzet per onderneming in de verpakkingsmi ddelenindustrie

Tabel 4.4

(in absolute aantallen)
Omzet klasse

0 tot ƒ

1978

Jaar
1979

1980

13

12

11

ii

14

13

15

1 miljoen

1 -

ƒ

2\

ƒ 2| -

ƒ

5

ii

11

14

10

-

ƒ 10

ii

13

12

12

ƒ 10 -

ƒ 25

ii

17

15

16

ƒ 50

ii

7

9

10

ii

8

8

9

83

83

83

ƒ
ƒ

5

ƒ 25

-

ƒ 50

en

meer

Totaal

Het aantal bedrijven dat een omzet van ƒ 10 miljoen of meer behaalde in
1980 (35) is toegenomen ten opzichte van 1979 (32) en 1978 (32).
Tussen aantal werknemers en omzet bestaat een sterk verband. Om aansluiting te vinden bij bestaande definities voor midden- en kleinbedrijf is
steeds gerapporteerd naar grootte van de onderneming in aantal werknemers.
In de inleiding is de keus toegelicht voor onderzoek binnen ondernemingen,
die zich voornamelijk met produktie bezighouden (in tegenstelling tot
handel en distributie). We hebben de ondernemingen in deze branche
gevraagd aan te geven welk percentage van hun omzet zij maken door de
produktie van verpakkingsmaterialen. De gegevens daarover staan vermeld
in tabel 4.5 en laten duidelijk zien dat de activiteiten van de onderzochte
onderneming in hoofdzaak op produktie gericht zijn

Tabel 4 5

(yraag_B_._7_)

Deel van de omzet afkomstig van produktie in verpakkingsmiddelen

(in absolute getallen)
Percentage van de omzet

Jaar

0 - 30%

30 - 60%

60 - 90%

90 t/m 100%

1978

4

9

15

55

1979

5

10

13

55

1980

5

12

14

52
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Bij meer dan de helft van de ondernemingen is 90% of meer van hun omzet
afkomstig van de produktie van verpakkingsmaterialen. Een lichte verschuiving is te constateren naar meer handel ten koste van produktie. Enige
verklaringen voor deze ontwikkeling kwamen in de gesprekken naar voren.
Om bij het afstoten van produkten die niet meer in de winst bijdragen
toch een compleet assortiment aan te bieden, worden deze produkten niet
meer zelfstandig vervaardigd, maar wel ingekocht van derden en vervolgens
verhandeld. Onder invloed van toenemende handel in goedkope verpakkingsmaterialen uit het Verre Oosten breiden sommige Nederlandse fabrikanten
hun eigen (handels-)assortiment ook daarmee uit.
Door haar inkoopbeleid kan de overheid tevens het produktbeleid van
ondernemingen beïnvloeden. Dit instrument van de overheid wordt hier
niet diepgaand bestudeerd. Toch hebben wij door middel van een vraag enig
inzicht willen verwerven in de mate waarin de overheid als afnemer in
verhouding staat tot deze branche

(YÏ§SS_§.L§)

•

In 1980 bleken 52 ondernemingen (62,7%) helemaal niets aan overheidsinstellingen, zoals Rijksinkoopbureau, gemeenten e.d. te verkopen.
Van de overige 31 bedrijven (37,3%) verkopen 25 (80,6%) hooguit 5% van
hun totale omzet aan de overheid en 6 (19,4%) meer dan 5%.
Hoewel het verband niet erg sterk is, blijken de kleine bedrijven meer
aan de overheid te leveren (13 van de 28 bedrijven = 46,4%) dan de middelgrote (9 van de 30 bedrijven = 30%) en grotere (9 van de 25 bedrijven = 36%).
Ook vormt die verkoop bij de kleinere bedrijven een groter aandeel in hun
omzet dan bij de middelgrote en grotere. Het voorgaande mag zeker niet
tot de conclusie leiden, dat de totale behoefte aan verpakking van de
overheid voor het grootste deel door de kleinere bedrijven wordt gedekt.
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HET P R O D U K T B E L E I D

OVER DE A F G E L O P E N

DRIE

JAAR

In de enquête is onder produktbeleid verstaan: het beleid dat door de
onderneming gevoerd wordt met het oog op het vervaardigen van verpakkingsprodukten. Het gaat hierbij dus om het produceren van bestaande en nieuwe
verpakkingsmaterialen binnen de ondernemingen en niet om de handel in
verpakkingsmaterialen.
De probleemstelling van dit onderzoek vraagt naar de invloed van overheidsmaatregelen op de besluitvorming in een onderneming over bestaande en met
name nieuwe produkten. In dit hoofdstuk is weergegeven hoe vaak de respondenten sinds 1.1.1978 besloten een totaal nieuw verpakkingsprodukt te
ontwikkelen en/of een bestaand produkt belangrijk te wijzigen. Verder zijn
de bronnen geïnventariseerd, waaruit het idee voor de laatste ontwikkeling
werd verkregen.
In het verlengde hiervan is gevraagd waarom een nieuw ontwikkeld of gewijzigd produkt uiteindelijk niet op de markt kwam.
Vooruitlopend op hoofdstuk 6 geven wij eerst in tabel 5.1 een indruk van
het aantal door de managers spontaan genoemde overheidsmaatregelen, die
zij de laatste drie jaren bij het produktbeleid in aanmerking namen.
Door 29 van de 83 managers zijn in totaal 49 overheidsmaatregelen sinds
1.1.1978 op één of andere manier bij het produktbeleid betrokken.
De 49 door de respondenten zelf geformuleerde overheidsmaatregelen hebben
wij naderhand ingedeeld in drie categorieën:
1)

reguleringsmaatregelen

2)

stimuleringsmaatregelen

3)

maatregelen van algemeen economische aard.

Vooral het Verpakkingsmiddelenbesluit (regulerend) en WIR-premie blijken
relatief hoog te scoren bij de open vraag naar overheidsmaatregelen die
bij het produktbeleid in aanmerking zijn genomen.
In totaal 53 respondenten hebben in deze periode geen overheidsmaatregelen
in aanmerking genomen. Eén manager heeft deze vraag niet beantwoord.
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Tabel 5.1

Spontaan genoemde overheidsmaatregelen met betrekking tot
het produktbeleid
Aantal respondenten

Reguleringsmaatregelen
Verpakkingsmiddelenbesluit/Warenwet
Milieu:
Milieuwetgeving
Hinderwetvergunning
Afvoeren van bedrij fsafvalstoffen
Gebruik van milieuvriendelijke materialen

10
2
2
5
2

11

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit

2

Produktinformatie

1

Veiligheidsmaatregelen

1

Wet Ondernemingsraad

1

26

Stimuleringsmaatregelen
WIR-premie

8

Investeringsaftrek

1

Isolatiesubsidie

2

Opleidings- en scholingssubsidie

2

Herstructurering Noordelijke Kartonindustrie

1

Subsidie arbeidsplaatsverbetering

1

15

Maatregelen van algemeen economische aard
Hoge prijzen gas en electriciteit
Prij smaatregelen
Arbeidsomstandighedenbeleid
Loonmaatregelen

Totaal aantal betrokken overheidsmaatregelen

46"

*) Een respondent gaf drie maatregelen aan zonder deze met name te
formuleren. Deze antwoorden bleven in de tabel buiten beschouwing.
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5.1

Innovaties: nieuwe en belangrijk gewijzigde produkten
Tabel 5.2 geeft aan hoe vaak sinds 1.1.78 de onderzochte bedrijven besloten
hebben tot de ontwikkeling van een totaal nieuw produkt of de wijziging van
een bestaand (verpakkings)produkt.

Tabel 5.2

Innovaties sinds 1.1.78
Aantal bedrijven

Aantal innovaties

Met nieuwe produkten

Met gewijzigde produkten

abs.

%

*
totaal

geen

42

50,6

-

33

39,8

-

1

10

12,0

10

8

9,6

8

2

8

9,6

16

5

6,0

10

3

4

4,8

12

7

8,4

21

4

3

3,6

12

4

4,8

16

5

5

6,0

25

3

3,6

15

6

3

3,6

18

2

2,4

12

7

1

1,2

7

-

-

-

8

1

1,2

8

1

1,2

8

10

2

2,4

20

8

9,6

80

12

-

-

-

3

3,6

36

15

2

2,4

30

1

1,2

15

20

-

-

-

3

3,6

60

25

-

-

-

1

1,2

25

30

-

-

-

1

1,2

30

40

-

-

-

1

1,2

40

50

-

-

-

1

1,2

50

75

1

1,2

75

-

-

-

200

-

-

-

1

1,2

200

83

100%

626

abs.

%

totaal

9

250
83

1,2

250

100%

483

*) Het totaal is het produkt van het aantal innovaties maal het aantal
bedrijven, dat een nieuw produkt ontwikkelde
wijzigde.

of een bestaand produkt
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Nieuwe produkten
In totaal zijn door 41 bedrijven 483 nieuwe verpakkingsprodukten ontwikkeld.
Indien 2 bedrijven met resp. 250 en 75 produkten/die zich speciaal
toeleggen op kleine series van telkens verschillende produkten voor
wisselende afnemers buiten beschouwing blijven, resteren 39 bedrijven
met gezamenlijk 158 nieuwe verpakkingsprodukten.
Gevraagd is naar 'de ontwikkeling van een voor uw bedrijf totaal nieuw
(verpakkings)produkt'. Het werkelijk aantal nieuwe verpakkingsmaterialen
voor de gehele industrie ligt aanmerkelijk lager, omdat adaptieve.
bedrijven eerst de successen van innovatieve bedrijven afwachten. Pas als
het produkt aanslaat ontwikkelen zij een voor het (adaptieve) bedrijf
nieuw produkt. Een voorbeeld is de kaasverpakking die uit papier en plastic
bestaat en daardoor uitdrogen van de kaas voorkomt. Eerst na een succesvolle
introductie is deze wijze van verpakking door andere bedrijven overgenomen.
In de interviews komt naar voren dat momenteel meerdere innovatieve bedrijven ieder op hun eigen manier bezig een nieuwe kaasverpakking
te ontwerpen. Twee andere voorbeelden van zelfstandige vernieuwingen zijn:
kartonnen fusten voor tomaten en aardbeien in plaats van houten kisten.
Het bedrijf dat zich met deze innovaties heeft beziggehouden ziet het als
dringende noodzaak om iedere dag bezig te zijn met het verbeteren van
bestaande en het ontwikkelen van nieuwe produkten.
Regelmatige informatie over de afzet en grondstoffenmarkt via de buitendienst en een permanente functie voor een

R & D medewerker is onontbeerlijk,

Overigens zag deze directeur/eigenaar van een middelgroot bedrijf duidelijke
problemen voor geïntegreerde bedrijven. Dat zijn bedrijven die ook hun
grondstof produceren. Bij deze ondernemingen, waar de belangrijkste grondstof vastligt, ziet hij veel minder vernieuwingen

tot stand komen dan bij bedrijven die niet zo sterk verbonden zijn

aan ëën grondstof. Andere innovaties die in de gesprekken naar voren komen
zijn: een grote kartonnen kraag beplakt met zilverpapier, waarmee men zonnend in
het Hollandse klimaat-versneld bruin kan worden in het voorjaar; speciale verpakkingen voor thee en bloemen; bloemvellen met een laag gramgewicht; patëkuipjes; stretch-film ter vervanging van pallethoezen en een nieuwe
biscuitverpakking die gemaakt wordt met behulp van zelfklevend versterkt
plakband, waardoor de kans op beschadiging bij druk op de inhoud wordt
verminderd.
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Een opvallende innovatie kwam verder tot stand bij een onderneming, die in een zware concurrentieslag was gewikkeld in verband met
een zeer grote opdracht van een postorderbedrijf. Een creatief marketing
beleid gericht op produktdifferentiatie resulteerde in een verpakkingsmateriaal, dat dunner en sterker was, maar desondanks bestand was tegen
regen en aanmerkelijk goedkoper uitviel. Produktinnovatie verlichtte hier
de druk op de prijzen en daarmee ie druk "op de winstmarge. Voor het postorderbedrijf betekende dit een besparing van

ƒ 40.000,— per jaar aan porti-

kosten.
De afgelopen drie jaar ontwikkelden 42 (50,6%) bedrijven geen nieuwe produkten. Voor bijna de helft (20) zijn dit bedrijven met minder dan 20 werknemers, 14 (33,3%) zijn middelgrote en 8 (19%) zijn grotere bedrijven.
De acht

grotere bedrijven uit de verpakkingsmiddelenindustrie die niet

innoveren,hebben gezamenlijk 1850 werknemers. Van de 41 ondernemingen die
sinds 1.1.78 wel nieuwe produkten hebben ontwikkeld, innoveren grotere ondernemingen ruim twee-en-half keer (gemiddeld 3,3 nieuwe produkten)zoveel als
de kleine en middelgrote ondernemingen (gemiddeld 1,3) in de verpakkingsmiddelenindustrie.

Belangrijke wijzigingen of aanpassingen
Bij 50 ondernemingen zijn sinds 1.1.78

626 produkten belangrijk gewijzigd

of aangepast. Bij één middelgroot bedrijf vonden 200 belangrijke wijzigingen
plaats; geen enkel (totaal) nieuw produkt is echter in deze periode tot
stand gekomen. Dit bedrijf specialiseert zich op één segment van de markt.
In nauw overleg met enkele opdrachtgevers worden verpakkingen in kleine
series vervaardigd. Een ander bedrijf paste zijn verpakking naar schatting
50 maal aan. Ook hier gaat het om kleine series en enkele opdrachtgevers.
Zonder beide bedrijven zijn sinds 1.1.78

376 verpakkingen belangrijk

gewijzigd of aangepast.
Uit de interviews bleek dat men veranderingen in maten (stansen), bedrukking e.d. niet als belangrijke wijzigingen ziet. Verder kwam naar voren
dat men belangrijke wijzigingen minder nauwkeurig kan aangeven dan (totaal)
nieuwe produkten voor het bedrijf. In veel gevallen is daarom volstaan
met ,een schatting.
Men beschouwt als een belangrijke wijziging bijvoorbeeld een vouwklep op
een plastic draagtas, waardoor gekochte goederen niet meer nat regenen.
Op deze manier wordt aan de 'bestaande' plastic draagtas een extra eigenschap toegevoegd.

- 33 -

De afgelopen drie jaar hebben 33 bedrijven een bestaande verpakking
niet belangrijk gewijzigd of aangepast. In 18

(34,5%) van deze 33

gevallen ging het om bedrijven met minder dan 25 werknemers. De overige
bedrijven, die hun verpakking niet of nauwelijks gewijzigd hebben zijn
nagenoeg gelijk verdeeld over de beide andere klassen (resp. 7 en 8 ) .
Vooral grotere organisaties wijzigen regelmatig hun produkten. Zij doen
dat ruim tweemaal

zo veel als de middelgrote en ruim viermaal

zo veel

als de kleine organisaties.

5.2

Meest recente ontwikkeling en bronnen voor ideeën
Sinds 1.1.78 besloten 41 bedrijven (zie tabel 5.2) tot het ontwikkelen
van nieuwe verpakkingsmaterialen. Aansluitend op het aantal nieuwe produkten is de vraag (C.2) gesteld, wanneer voor het laatst een dergelijk
besluit genomen is. De bedoeling is om via deze vraag na te gaan in hoeverre het hier gaat om recente beslissingen. De laatste beslissingen vonden
plaats in 1978 (2), 1979 (4), 1980 (11) en in 1981 (23).
De 50 ondernemingen, die belangrijke wijzigingen of aanpassingen van een
produkt doorvoerden deden, dat voor het laatst in 1978 (1), 1979 (0),
1980 (11) en in 1981 (38).
Van de 83 onderzochte ondernemingen kwam bij 22 bedrijven noch een nieuw
produkt, noch een noemenswaardige wijziging sinds 1.1.78 tot stand. De
overige 61 ondernemingen innoveerden wel op een of andere manier. In tabel
5.3, geven de managers van de 61 ondernemingen aan dat zij 97 ideeën verkregen uit 8 verschillende bronnen voor de meest recente innovatie.
Bij 41 bedrijven ging het om (totaal) nieuwe produkten. Bij 20 bedrijven
betrof het belangrijke wijzigingen.
Uit tabel 5.3 blijken vooral onderzoek & ontwikkeling, marketing en
andere afdelingen uit eigen bedrijf en afnemers (met uitzondering van de
overheid) hoog te scoren als bronnen voor ideeën om te innoveren.
Per bedrijf kan meer dan één bron zijn aangegeven. De overheid in haar
rol als afnemer (Rijksinkoopbureau, gemeenten e.d.), als regelgever of via
onderzoekinstellingen als T.N.0./C.I.V.0. en Technische Hogescholen is
door geen enkele respondent als bron voor een idee vermeld.
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Tabel 5.3

Bronnen voor ideeën van meest recente innovatie
(in absolute getallen)

Aantal ondernemingen

28

Bedrijfsomvang in werknemers 0 - 2 4

30

25

83

25 - 99

100 en meer

totaal

Bronnen voor ideeën
Uit eigen bedrijf (onderzoek &
ontwikkeling, marketing en
andere afdelingen)
Afnemers/bedrijven (excl. de
overheid als afnemers)

5

18

16

39

9

14

5

28

Via externe adviesbureau's

—

1

—

Collega's en concurrenten

4

6

-

10

Fabrikanten van verpakkingsmachines
Grondstoffenleveranciers

-

7

5

12

1

3

1

5

Andere bronnen, te weten uitwisseling met buitenlandse
collega's en seminars

—

2

—

2

totaal

3

Niet uitgevoerde

19

51

27

1

97

innovaties

Interessant is te weten waarom innovaties uiteindelijk niet als produkten
op de markt verschijnen.
Bij 45 van de 83 onderzochte bedrijven is wel eens een innovatie niet
uitgevoerd. Uit tabel 5.4 komt naar voren dat de respondenten uiteenlopende
overwegingen hebben om een innovatie niet uit te voeren. Per bedrijf is
meer dan één reden mogelijk.
Tabel 5.4

Niet uitgevoerde innovaties

Overwegingen
overheidsmaatregelen

Aantal
2

technische overwegingen

18

marktoverwegingen
(zoals omzet, afnemers e.d.)

32

overige bedrijfseconomische overwegingen
(zoals kosten, winst e.d.)

28

Andere overwegingen
tijdgebrek
strategische redenen
de hoge leeftijd van een ondernemer en het
ontbreken van een opvolger

2
1
1
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In de twee gevallen, waarin overheidsmaatregelen een rol spelen, vermeldt
men het niet doorgaan van subsidies en de hoogte van de personeelskosten,
inclusief sociale lasten.
Interpretatie
Centraal in dit hoofdstuk stond het produktbeleid van de onderzochte ondernemingen sinds 1.1.78. In de vragenlijst is onder het produktbeleid
verstaan: 'het beleid dat door de onderneming gevoerd wordt met het oog op
het vervaardigen van verpakkingsprodukten. (Het gaat hierbij dus om het
produceren van bestaande en nieuwe verpakkingsmaterialen binnen uw onderneming en niet om de handel in verpakkingsmaterialen)'.
Kernelementen van het produktbeleid zijn hier het belangrijk wijzigen of
aanpassen van bestaande en het ontwikkelen van (totaal) nieuwe produkten.
Met het oog op de probleemstelling ligt de nadruk op wat in de organisatieliteratuur 'strategische beslissingen' worden genoemd en in de marketingliteratuur is verbijzonderd naar strategische marketingbeslissingen.
Uit de interviews blijkt?dat wanneer gevraagd werd naar de invloed van de
overheid op het produktbeleidjde respondenten daaronder mede het produktieproces verstaan. Het in produktie nemen van innovaties - zo is de redenering vereist meestal andere produktiemethoden. Niet de innovatie van het
produkt, maar de innovatie van het produktieproces brengt de onderneming
primair in contact met de overheid. Zo kan bijvoorbeeld de aanpassing van
een bestaand produkt leiden tot een produktiemethode die minder energieintensief is. Het bedrijf kan hierdoor in aanraking komen met subsidieregelingen energiebesparing. Omgekeerd is het mogelijk dat hoge energieprijzen veranderingen in het produktieproces verlangen. Dit kan dan weer
tot wijzigingen van de produkten aanleiding geven. In zulke situaties
spreekt de respondent van een overheidsmaatregel die het produktbeleid
beïnvloedt.
Bij 61 (73,5%) van de 83 onderzochte ondernemingen is sinds 1.1.78 op een
of andere manier geïnnoveerd. Bij de overige 22 (26,5%) bedrijven is in
deze periode géën nieuw produkt ontwikkeld èn werd ook geen produkt
belangrijk gewijzigd of aangepast. Grotere ondernemingen innoveren duidelijk
meer dan de middelgrote en kleine bedrijven. Overigens wil dit niet zeggen
dat het steeds om 'echte nieuwe' produkten ging (niet alleen voor het
bedrijf, maar ook voor de branche als geheel nieuw).
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De bereidheid om te innoveren wordt in de branche gestimuleerd door
middel van een jaarlijks terugkerende verpakkingswedstrijd, die wordt
georganiseerd door het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC). De 12e Nationale Verpakkingswedstrijd 'Gouden Noot' leverden 79 inzendingen op
(NVC, 1980, p. 13)*.
De ideeën voor ontwikkeling van verpakkingsprodukten verkrijgt men in
hoofdzaak uit eigen bedrijf en via afnemers. Afnemers als aandragers van
ideeën voor nieuwe industriële produkten komen nog sterker naar voren in
het Amerikaanse onderzoek van Von Hippel (1978). Opmerkelijk is dat de
overheid als afnemer (vraag C.3) geen enkele rol speelde bij de laatste
produktvernieuwingen. Toch zou van deze vraag - bij een gericht aanschaffingsbeleid - een belangrijke prikkel kunnen uitgaan ('demand pull').
Ook is het mogelijk dat bepaalde overheidsbehoeften en -opdrachten zelf
om vernieuwing, dat wil zeggen om nieuwe produkten of processen vragen
('technology push'). Van een innovatiegericht overheidsaanschaffingsbeleid
is in deze branche blijkbaar geen sprake. (Nota Aanschaffingsbeleid en
innovatie, 1981, p. 6 e.v.)
Spontaan worden 49 overheidsmaatregelen door 29 managers genoemd, die
sinds 1.1.78 bij het produktbeleid in aanmerking zijn genomen. Uit zichzelf
weten 53 respondenten geen overheidsmaatregelen te noemen en één manager
heeft deze vraag niet beantwoord. Dit gegeven zou in ieder geval de
marketing-theoretici aanleiding moeten geven tot meer aandacht voor de
overheid als actor in de externe omgeving van de onderneming. In de tot op
heden verschenen handboeken is aan deze actor een ondergeschikte rol toebedeeld. Zo zal men bij Kuhlmeyer (1976) in de index tevergeefs zoeken
naar de ingang 'Overheid'. Kotier (1980), Stanton (1981), McCarthy (1981)
geven een beknopt overzicht van de voornaamste wetten (met name regulering),
die de marketing-mix van bedrijven beïnvloeden. Op welke wijze de manager
met deze informatie moet omgaan wordt nauwelijks uitgewerkt.
In een tijdschrift als 'Journal of Marketing' worden ieder kwartaal de
juridische ontwikkelingen (en dan vooral regulering)in de VerenigdeStaten geïnventariseerd. Ook hier zouden de implicaties van overheidsmaatregelen voor het
eigen marketingbeleid van de lezer nog meer uitgewerkt kunnen worden.

*) Het kan hierbij niet alleen gaan om verpakking van in hoofdzaak
papier, karton en flexibele kunststof, maar ook om inzendingen
van metaal, glas en hout.
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In Nederland is op dit terrein een belangrijke stap door Leef lang & Beukenkamp
(1981) gezet. De integratie van de overheid in het marketing denken is
hiermee echter nog niet voltooid. Aan de hand van meer gerichte vragen
komen wij - in hoofdstuk 6 - op de invloed van de overheid op het
produktbeleid terug.
Volgens de enquêteresultaten was de overheid als regelgever geen aanleiding
voor de laatste produktinnovatie. In tegenstelling tot de uitkomsten van
de enquête blijkt één geïnterviewde toch bijzonder actief te anticiperen
op voorgenomen overheidsregulering. Door vroegtijdig de praktische uitwerking van komende maatregelen in te schatten en in produktontwerpen te
verwerken, weet hij afnemers aan zich te binden.
De uitvoering van innovaties is slechts in twee gevallen achterwege gebleven
op grond van overheidsmaatregelen. Markt- en overige bedrijfseconomische
overwegingen spelen een belangrijke

rol. In het volgende hoofdstuk zullen

wij de invloed van de overheid op het produktbeleid gedetailleerder behandelen.
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6.

PRODUKTBELEID EN OVERHEIDSINVLOED

In het vorige hoofdstuk is het produktbeleid van ondernemingen toegespitst op de besluitvorming over de wijziging van bestaande produkten
en de ontwikkeling van nieuwe produkten. Hierna zullen wij nagaan welke

