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MANAGEMENT & POLITIEK 

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 bedrijfs

leven voor de toekomst van Nederland van beslissend belang kunnen blijken 

te zijn. 

"Ondernemers in Nederland kunnen vandaag de dag niet één belangrijke beslis

sing 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 organi

satie 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 Facul

teit 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 over

heden benaderd worden. In deze studie is gekozen voor het beleid van onder

nemingen. 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 bedrijfs

leven. Anderzijds wil het (maatschappelijk) bijdragen aan een beter samen

spel van overheden en ondernemingen waar mogelijk en tot een beter tegen

spel 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 Innovatie

nota (1979), de Nota consument en consumptie (1979), kortweg de Consumptie

nota 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 algemeen

economen 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 onvol

doende op de hoogte zijn van overheidsmaatregelen. Dit zou in nog sterke

re mate gelden voor managers in het midden- en kleinbedrijf dan voor 

managers in grote ondernemingen. Men vroeg zich af in hoeverre het bedrijfs

leven daadwerkelijk betrokken wordt bij het ontwerpen van een maatregel. 

Houdt de overheid wel rekening met de praktijk van alledag in het individu

ele bedrijf? 

In dit onderzoek richten wij onze aandacht in het bijzonder op overheids

maatregelen. 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, hoeveel-

heidsaanduidingen-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 publi-

katies 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 onder

neming (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 aanvaard

baar 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 onder

scheiding 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, stan

daardisatie, 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 ontwikke
lingen 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 govern-

ment 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 stimulerings

maatregelen. Onder stimuleringsmaatregelen verstaan wij subsidies, premies, 

belastingsfaciliteiten, directe of indirecte overheidsfinanciering e.d. 

ten behoeve van het bedrijfsleven. Het belang van een betere concurrentie

positie 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 verdui

delijken. 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, Onderwijsinstel

lingen, Rijkswaterstaat e.d. kunnen door middel van hun vraag invloed uit

oefenen 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 over

heden 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 verzekerings

instellingen, 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 produkt-

beleid 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 stimuleringsmaat

regelen. 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 geschon

ken. 
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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 een

heid 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 aanmerke

lijk verschillen. Bedrijven binnen één bedrijfstak zijn vaak georgani

seerd in brancheverenigingen. De onderzoekers gaan er van uit, dat bij 

deze verenigingen veel kennis aanwezig is over de gehele branche. Boven

dien 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 onder

nemingen vertegenwoordigd te zijn. Als maatstaf voor grote en midden/ 

kleine ondernemingen wordt aangesloten bij de door de Raad voor het Midden-

en 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 opge

nomen 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), produktaansprakelijk-

heid 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 onder

zoek 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 kunststof

verpakking. 

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 geadres

seerden 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 ver

werking 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_ulatiê . ^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. 

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. 

In 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 be

antwoorde 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. 

N2Elües.E22ËÊ• H e t aantal 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 ge

vraagd 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 uitzon

dering 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 res

pondenten. 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 af

stemming 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 onder

vraagden. 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 over

heidsoptreden weergegeven. Waar zinvol maken wij, vooruitlopend op hoofd

stuk 4 (tabel 4.3), opmerkingen over de samenhang tussen persoonlijke 

kenmerken en de omvang van de onderzochte ondernemingen. Wij onderscheiden 

drie groepen: 

kleine ondernemingen 0-24 werknemers 

middelgrote ondernemingen 25 - 99 werknemers 

grote ondernemingen 100 en meer werknemers 

3.1 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 directie

secretaris 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 jaar 

jaar 

0 

6 - 1 5 

16 jaar en langer 

Aantal respondenten 

31 

27 

25 

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. 

Figuur 3.1 Bedrij fswisselingen 
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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 leef

tijden 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 middel

grote 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 
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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 voort-

vloeien 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 handels

dagschool 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 opinie-

vragen voorgelegd. Deze vragen hebben betrekking op overheidsoptreden, 

waarbij het bedrijfsleven direct betrokken is. Achtereenvolgens komen 

ter sprake de opvattingen van de respondenten over individuele steun

verlening, 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 achter

gestelde 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 over

heid was tegen dergelijke injecties van de overheid aan slecht renderende 

bedrijven gekant. Omdat de overheid faciliteiten voor individuele pijn-

gevallen heeft geschapen, maakte hij er gebruik van en heeft daarmee 

voorlopig zijn bedrijf gered. Een aantal argumenten voerde men in de inter

views 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 responden

ten (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 stimule

rend 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 over

heid 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 geïnter

viewde 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 milieupro

blemen. Eén manager was tegen overheidsregulering op dit terrein. 

Illustratief is de volgende anecdote die één van de geïnterviewde fabri

kanten 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 op

lopen 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 verpak

kingsmaterialen voorop met het toepassen van milieu-eisen als het gaat 

om machines die met gas in plaats van olie werken. Apparatuur die boven

dien geluidsarmer is en waar ergonomische aspecten bij het ontwerpen een 

belangrijke rol speelden. Ook zou in Duitsland een opslag voor verdunnings-

inkten reeds verplicht zijn gesteld. 

Enig significant verschil tussen de beantwoording van de drie hier geana

lyseerde 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 respon

denten 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 dochter
bedrijf 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 onder

nemingen 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 84 lidmaatschappen 

Een aantal ondernemingen is van meerdere organisaties lid. 

(69 ondernemingen hebben samen 84 lidmaatschappen) 
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14 ondernemingen zijn niet aangesloten bij een landelijke ondernemers

organisatie: 

11 kleine bedrijven (0-25 werknemers) 

3 middelgrote (25-100 werknemers) 

De 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 7 
(inclusief 1 lid van de Fabrikanten van Grafische 

eindprodukten) 

Alpaflex 6 

VNG (inclusief 1 lid van het VNP) 3 

ASSC0 2 

EFTA 1_ 
112 

Evenals bij de vraag naar ondernemersorganisaties zijn ook hier sommige 

bedrijven van meerdere organisaties lid. 

72 ondernemingen hebben samen 112 lidmaatschappen. 

9 ondernemingen zijn noch bij een branche- , noch bij een ondernemers

organisatie aangesloten (alle 9 behoren tot de categorie kleine bedrijven 

2 ondernemingen zijn niet bij een branche-, maar wel bij een ondernemers

organisatie 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 ondernemers

organisaties 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 ondernemers

verenigingen 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 

Klasse 

kleine ondernemingen 

middelgrote ondernemingen 

grotere ondernemingen 

Bedrij fsomvang 

Aantal Aantal ondernemingen 
werknemers absoluut procent 

0-24 28 33,8 

25-99 30 36,1 

100 en meer 25 30,1 

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 overheids

maatregelen, 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), 

Tabel 4.4 Omzet per onderneming in de verpakkingsmi ddelenindustrie 

(in absolute aantallen) 

Omzet klasse Jaar 
1978 1979 1980 

0 tot ƒ 1 miljoen 13 12 11 

ƒ 1 - ƒ 2\ ii 14 13 15 

ƒ 2| - ƒ 5 ii 11 14 10 

ƒ 5 - ƒ 10 ii 13 12 12 

ƒ 10 - ƒ 25 ii 17 15 16 

ƒ 25 - ƒ 50 ii 7 9 10 

ƒ 50 en meer ii 8 8 9 

Totaal 83 83 83 

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 aanslui

ting 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 (yraag_B_._7_) 

Tabel 4 5 Deel van de omzet afkomstig van produktie in verpakkings-4 5 

middelen (in absolute getallen) 

Percentage van de omzet 

Jaar 

1978 

1979 

1980 

4 5 

0 - 30% 

4 

5 

5 

30 - 60% 60 - 90% 90 t/m 100% 

9 15 55 

10 13 55 

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 verschui

ving 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 verpakkings

materialen 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 overheidsinstel

lingen, 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 middel

grote (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 PRODUKTBELEID OVER DE AFGELOPEN DRIE JAAR 

In de enquête is onder produktbeleid verstaan: het beleid dat door de 

onderneming gevoerd wordt met het oog op het vervaardigen van verpakkings-

produkten. 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 overheids

maatregelen op de besluitvorming in een onderneming over bestaande en met 

name nieuwe produkten. In dit hoofdstuk is weergegeven hoe vaak de respon

denten 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 gewij

zigd 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 2 
Hinderwetvergunning 2 
Afvoeren van bedrij fsafvalstoffen 5 
Gebruik van milieuvriendelijke materialen 2 

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit 

Produktinformatie 

Veiligheidsmaatregelen 

Wet Ondernemingsraad 

10 

11 

2 

1 

1 

1 26 

Stimuleringsmaatregelen 

WIR-premie 

Investeringsaftrek 

Isolatiesubsidie 

Opleidings- en scholingssubsidie 

Herstructurering Noordelijke Kartonindustrie 

Subsidie arbeidsplaatsverbetering 

8 

1 

2 

2 

1 

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 innovaties 

geen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

15 

20 

25 

30 

40 

50 

75 

200 

250 1,2 

83 100% 

250 

483 

Aantal bedrij ven 

Met 

abs. 

nieuwe produkten 
* 

% totaal 

Met 

abs. 

gewijzigde 

% 

produkten 

totaal 

42 50,6 - 33 39,8 -

10 12,0 10 8 9,6 8 

8 9,6 16 5 6,0 10 

4 4,8 12 7 8,4 21 

3 3,6 12 4 4,8 16 

5 6,0 25 3 3,6 15 

3 3,6 18 2 2,4 12 

1 1,2 7 - - -

1 1,2 8 1 1,2 8 

2 2,4 20 8 9,6 80 

- - - 3 3,6 36 

2 2,4 30 1 1,2 15 

- - - 3 3,6 60 

- - - 1 1,2 25 

- - - 1 1,2 30 

- - - 1 1,2 40 

- - - 1 1,2 50 

1 1,2 75 - - -

- - - 1 1,2 200 

83 100% 626 

*) Het totaal is het produkt van het aantal innovaties maal het aantal 

bedrijven, dat een nieuw produkt ontwikkelde of een bestaand produkt 

wijzigde. 



- 31 -

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 innova

tieve 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 buiten

dienst 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 grond

stof vastligt, ziet hij veel minder vernieuw

ingen 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 verpakking

en voor thee en bloemen; bloemvellen met een laag gramgewicht; patë-

kuipjes; 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 onder

neming, 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 verpakkings

materiaal, 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 postorder

bedrijf betekende dit een besparing van ƒ 40.000,— per jaar aan porti-

kosten. 

De afgelopen drie jaar ontwikkelden 42 (50,6%) bedrijven geen nieuwe pro

dukten. Voor bijna de helft (20) zijn dit bedrijven met minder dan 20 werk

nemers, 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 onder

nemingen ruim twee-en-half keer (gemiddeld 3,3 nieuwe produkten)zoveel als 

de kleine en middelgrote ondernemingen (gemiddeld 1,3) in de verpakkings

middelenindustrie. 

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), bedruk

king 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 eigen

schap toegevoegd. 
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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 produk

ten 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 hoe

verre 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 ver

kregen 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 30 25 83 

Bedrijfsomvang in werknemers 0-24 25 - 99 100 en meer totaal 

Bronnen voor ideeën 

Uit eigen bedrijf (onderzoek & 5 18 16 39 
ontwikkeling, marketing en 
andere afdelingen) 
Afnemers/bedrijven (excl. de 9 14 5 28 
overheid als afnemers) 

Via externe adviesbureau's 

Collega's en concurrenten 

Fabrikanten van verpakkings
machines 

Grondstoffenleveranciers 

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

totaal 19 51 27 97 

3 Niet uitgevoerde 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 Aantal 

overheidsmaatregelen 2 

technische overwegingen 18 

— 1 — 1 

4 6 - 10 

- 7 5 12 

1 3 1 5 

— 2 — 2 

marktoverwegingen 
(zoals omzet, afnemers e.d.) 

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

32 

28 

Andere overwegingen 

tijdgebrek 2 
strategische redenen 1 
de hoge leeftijd van een ondernemer en het 1 

ontbreken van een opvolger 
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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 onder

nemingen 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 onder

neming 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 organisatie

literatuur 'strategische beslissingen' worden genoemd en in de marketing

literatuur 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 produktie-

proces 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 energie-

intensief is. Het bedrijf kan hierdoor in aanraking komen met subsidie

regelingen energiebesparing. Omgekeerd is het mogelijk dat hoge energie

prijzen 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 Natio

nale 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 aanschaf-

fingsbeleid - 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 toe

bedeeld. 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 geïn

ventariseerd. 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 uitwer

king 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 behan

delen. 
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6. PRODUKTBELEID EN OVERHEIDSINVLOED 

In het vorige hoofdstuk is het produktbeleid van ondernemingen toege

spitst op de besluitvorming over de wijziging van bestaande produkten 

en de ontwikkeling van nieuwe produkten. Hierna zullen wij nagaan welke 

invloed de overheid heeft op dit besluitvormingsproces. Wij beperken 

ons hier tot het produktbeleid op dit moment. Met andere woorden: het 

gaat om vragen naar actuele invloed. De vragen vormen als het ware een 

trechter. Eerst zullen wij nagaan in welke mate veertien algemene gebieden 

van overheidsbeleid van invloed zijn op het produktbeleid van de onderne

mingen. Het hoeft hierbij niet altijd om directe beïnvloeding te gaan. 

Daarna zullen wij deze vraag uitdiepen voor dertien specifieke regulerings-

maatregelen, waarvan verwacht mag worden dat zij de verkoop en de totstand

koming van een verpakkingsprodukt meer direct raken. 

De individuele manager kan beleidsterreinen of concrete overheidsmaatregelen 

positief, negatief of neutraal ervaren. In de enquête komt dit niet naar 

voren. Uit de oriënterende gesprekken vooraf bleek dit aspect zelfs bij 

concrete maatregelen niet altijd éénduidig vast te stellen. Bovendien zouden 

de vragen aanzienlijk gecompliceerder worden. In de aanvullende interviews 

zijn hierover wel opmerkingen gemaakt. Enkele interessante uitspraken 

zullen wij weergeven. 

Ten derde wordt in kaart gebracht in hoeverre managers in de verpakkings

middelenindustrie op de hoogte zijn van twaalf algemene stimuleringsmaatre

gelen en of zij de afgelopen drie jaren hiervan gebruik hebben gemaakt. 

Tevens wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop men in het algemeen 

informatie ontvangt over overheidsmaatregelen met betrekking tot het 

produktbeleid. Ook zal aandacht worden geschonken aan de vraag of men de 

brochure 'Innovatie-Nü' heeft ontvangen en hoeveel tijd men maandelijks 

besteedt aan het op de hoogte blijven van overheidsmaatregelen die het 

produktbeleid raken. In aansluiting hierop zullen wij rapporteren over 

ander onderzoek. 

Tenslotte wordt een interpretatie gegeven van de onderzoekresultaten uit 

dit hoofdstuk. 

6.1 Gebieden van overheidsbeleid 

De overheid formuleert op een aantal gebieden wetten, verordeningen, 

stimuleringsmaatregelen e.d. Op sommige van deze gebieden is door de 

overheid een pakket van maatregelen ontworpen die de intentie hebben om 

direct het produktbeleid van ondernemingen te beïnvloeden. 
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Op andere terreinen heeft de overheid maatregelen in het leven geroepen 

die beogen het. gehele ondernemingsbeleid te raken of gericht zijn op 

andere deelterreinen als het personeelsbeleid en de financiering van een 

onderneming. Toch kan deze laatste groep beleidsterreinen - zoals zal 

blijken in deze paragraaf - indirect van substantiële betekenis zijn 

voor het gevoerde produktbeleid. 

Directe overheidsbemoeienis met het economisch leven is overigens van 

betrekkelijk recente datum. Zo lezen wij bijvoorbeeld bij Fernhout (1981, 

p. 3) in een achtergrondstudie no. 8, deel 3, uitgebracht aan de Commissie 

Hoofdstructuur Rijksdienst (Commissie Vonhof): "Directe overheidsbemoeie

nis met het economisch leven is overigens van betrekkelijk recente datum. 

Afgezien van een kort intermezzo gedurende de Eerste Wereldoorlog ontbrak 

het tot aan de dertiger jaren vrijwel geheel. Nederland wordt tot 1929 wel 

een schoolvoorbeeld van klassiek-liberale economische politiek genoemd. 

Aanvankelijk (in de jaren dertig) droegen de maatregelen een sterk crisis

karakter. Later groeide toch meer en meer het besef, dat de overheids

bemoeienis niet alleen maar een tijdelijk verschijnsel was in afwachting 

van betere tijden, maar dat de overheid terzake van het economisch leven 

een zekere eindverantwoordelijkheid te dragen heeft en dat een gezonde 

economische ontwikkeling toch een van de hoofddoeleinden van het overheids

beleid diende te zijn." 

Los hiervan dwingt bijvoorbeeld ook de zorg voor het ecologisch systeem 

de overheid tot een permanent ingrijpen. Het ondernemingsbeleid en daarmee 

ook direct of indirect het produktbeleid is als het ware ingeperkt binnen 

een samenstel van overheidsmaatregelen per beleidsterrein. 

Aan de respondenten zijn veertien dergelijke gebieden van overheidsbeleid 

voorgelegd (vraag_D^Y). Deze onderwerpen selecteerden wij op basis van de 

Consumptie-, Innovatie-t en Sectornota (bijLage 1) en de achtergrondstudie 

no. 8, deel 3, uitgebracht aan de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst. 

Tabel 6.1 geeft een beeld van de door de respondenten gepercipieerde 

invloed op het produktbeleid via deze veertien verschillende gebieden van 

overheidsbeleid. Het effect van de aanwezigheid of aanwending van het min 

of meer duurzaam vermogen van de overheid om managers ertoe te bewegen 

iets te doen of juist na te laten, zullen we in navolging van Kuypers 

(1973, p. 86, 87) invloed noemen. 

Onder gepercipieerde invloed verstaan wij: de door de respondenten ervaren 

en weergegeven mate waarin zij bijvoorbeeld gebieden van overheidsbeleid 

van invloed achten op het produktbeleid van hun onderneming. Deze geperci

pieerde invloed wordt alleen aangegeven voor de beleidsterreinen die men 

van toepassing vindt bij de besluitvorming inzake verpakkingsmiddelen. 
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In concreto is aan de respondenten die een gebied van overheidsbeleid 

van toepassing verklaren gevraagd, in welke mate zij daarvan invloed op 

hun produktbeleid ondervinden. Het oordeel is door middel van een vijf

puntsschaal aangegeven. 

De gemiddelde invloed is berekend als het rekenkundig gemiddelde van de 

totaalscore der individuele respondenten. De antwoordmogelijkheden zijn 

van tevoren gecodeerd om de antwoorden van de managers onderling per 

gebied van overheidsbeleid vergelijkbaar te maken (0 = geen mening, 

1 = van geen invloed, 2 = weinig, 3 = middelmatig, 4 = veel, 5 = alles 

overheersend). 

Hoewel we ons bewust zijn van het ordinale karakter der variabelen, 

hebben wij de gemiddelde invloed die van een gebied van overheidsbeleid 

uitgaat op het produktbeleid opgevat als een rekenkundig gemiddelde. 

Tabel 6.1 Gebieden van overheidsbeleid die van toepassing en van invloed zijn op het 

produktbel .eid 

Aantal ondernemingen 28 30 25_ 83 

Bedrijfsomvang in werknemers 0 -

an toe-
assing 

24 

gem. 
invloe 

25 - 99 100 en 

van toe
passing 

meer 

gem. 
invloed 

totaal 

Gebieden van overheidsbeleid 
— — P. 

0 -

an toe-
assing 

24 

gem. 
invloe 

van eoe-
:d passing 

gem. 
invloed 

100 en 

van toe
passing 

meer 

gem. 
invloed 

van toe
passing 

gem. 
invloed 

1. Prijsbeleid 12(1) 2.9 20 2.9 19 2.7 5 Ka) 2.8 

2. Mededingings(kartel)beleid 2(a) 1.0 8 2. 1 1 1 2.3 21 (a) 2.1 

3. Consumentenbeleid 3(a) 1.0 12 2.8 10 2.9 25 (a) 2.6 

4. Sectorbeleid 4(a) 1.3 6 1.8 3 2.0 13(a) 1.7 

5. Loon- en inkomensbeleid 19 3.3 17 3.5 21 3.1 57 3.3 

6. Arbeidsomstandighedenbeleid 12 2.6 14 2.6 19 2.9 45 2.8 

7. Milieubeleid 10 2.4 16 2.8 19 2.9 45 2.8 

8. Energiebeleid 15 3. 1 19 3.3 18 3.6 52 3.3 

9. Ruimtelijke Ordeningsbeleid 6 2.8 6 2.7 8 3.0 22 2.7 

10.Vestigingsbeleid 8 3.5 6 2.3 8 3.0 22 3.0 

11.Exportbeleid 6 2.0 9 2.3 17 2.6 32 2.4 

12.Fiscaal beleid 15 3.2 18(a) 2.8 15(a) 3.1 48(b) 2.9 

13.Investeringsbeleid I6(a) 2.7 19 Ca) 2.8 18 3.1 53(b) 2.9 

14.Innovatiebeleid 8(a) 1 .6 10(a) 2. 1 12 2.1 30 (b) 2.0 

136 180 198 514 

De respondenten die een gebied van overheidsbeleid wel van toepassing vinden, maar geen 
mening hebben over de mate van invloed, zijn bij de berekening van het rekenkundig 
gemiddelde buiten beschouwing gelaten. 
Door middel van (a) en (b) wordt aangegeven, dat resp. één en twee respondenten dit 
onderdeel van de vraag niet hebben ingevuld. 
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Bezien wij tabel 6.1. naar de mate van invloed, dan valt het volgende op: 

de 25 grotere ondernemingen vinden gemiddeld meer gebieden van overheids

beleid (8) van toepassing bij het vervaardigen van verpakkingsmiddelen 

dan de 28 kleine ondernemingen (bijna 5 gemiddeld). 

Zowel bij kleine (19/28 = 67,9%) als bij grotere bedrijven (21/25 = 84%) 

worden het loon- en inkomensbeleid het meest relevant geacht. 

Bij de ondernemingen van 25-99 werknemers wordt het prijsbeleid (20/30 = 

66,7%) het meest genoemd. Kleine ondernemingen merken nauwelijks iets van 

het mededingings(kartel)beleid (2/27 = 7,4%), Bij de middelgrote onderne

mingen scoren sector-, ruimtelijke ordenings- en vestigingsbeleid het 

laagst (6/30 = 20%). Grotere bedrijven hebben het minst te maken met het 

sectorbeleid (3/25 = 12%). 

Naast het geringe aantal respondenten dat bij bedrijven met 0-24 werknemers 

het mededingings(kartel)- en consumentenbeleid van toepassing acht, kennen 

zij bovendien daaraan geen enkele invloed (= gemiddelde'1) toe. Relatief 

hoog bij alle ondernemingen is de gemiddelde invloed van het loon- en 

inkomens- en het energiebeleid (3.3) van de overheid op het produktbeleid 

van ondernemingen. Deze samenhang tussen gecumuleerde gepercipieerde 

invloed en het aantal bedrijven dat een gebied van overheidsbeleid van 

toepassing acht wordt nog eens op een andere manier gepresenteerd in 

figuur 6.1. 
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Figuur 6.1 /Gepercipieerde invloed van gebieden van overheidsbeleid* 
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*) Gecumuleerde invloed, berekend als een sommatie van de individuele 
scores op vraag D.l. 

x , het rekenkundig gemiddelde, komt tot stand door de gecumuleerde 

invloed per beleidsterrein te delen door het aantal bedrijven dat 

een dergelijk terrein van toepassing vindt (1 = geen invloed, maar 

wel van toepassing t/m 5 = allesoverheersend). 



- 43 -

Uit figuur 6.1 lezen wij af dat 57 bedrijven die het loon- en inkomens

beleid van invloed achten op hun produktbeleid een gezamenlijke invloed 

ervaren van 188 eenheden. 

De gecumuleerde invloed per beleidsterrein is maximaal 415 eenheden. Dit 

is het geval wanneer alle 83 ondernemingen de invloed als allesoverheer

send (factor 5) ervaren. De gemiddelde score bedraagt 3,3. Met andere 

woorden: de 57 respondenten ervaren de invloed via het door de overheid 

gevoerde loon- en inkomensbeleid als meer dan middelmatig. Opvallend is 

verder de relatief grote invloed (3,0) van het ̂vestigingsbeleid voor vrij 

weinig respondenten (22). 

Bezien wij de gepercipieerde invloed van het innovatiebeleid, dan blijken 

30 ondernemingen dit beleid van toepassing te achten met een totale score 

van 61 eenheden (gemiddeld 2,0). Dat wil zeggen: men ervaart weinig 

invloed van een beleidsinstrument dat er bij uitstek op gericht is om het 

produktbeleid te beïnvloeden. 

In de interviews is aan de respondenten die een beleidsterrein van geen, 

veel of overheersende invloed vonden een nadere reactie gevraagd. 

Enkele reacties zijn: 

- Het prijsbeleid werkt indirect door op ons produktbeleid en is daarop 

van overheersende invloed. Er loopt momenteel een rechtszaak tegen 

ons bedrijf. Wellicht gaat de overtreding van de prijsbeschikking 

ons achteraf ƒ 60.000,- kosten. 

- De prijzen veranderen zo snel in onze industrie, dat wij deze wijzi

gingen zelfs aan geen enkele instantie meer melden. 

- Over een afnemer van ons kwamen klachten, omdat zijn prijzen verhoogd 

waren. Daarna bezocht een ambtenaar ons ook. 

- Wij ondervinden bij levering van verpakkingsmaterialen voor levens

middelen grote problemen, omdat wij prijsstijgingen pas vertraagd 

mogen doorberekenen. Dit betekent een aantasting van onze rendements

positie. 

- Het gezamenlijk optreden van onze branche kan door een adequaat 

sectorbeleid van de overheid versterkt worden. 

- Sectorbeleid, kunt u me zeggen wat dat is? 

Een consumentenbeleid van de overheid? Daar heb ik nog nooit van 

gehoord. 

Het niet op de hoogte zijn van bepaalde voorschriften op het terrein van 

het verpakken van levensmiddelen gekoppeld aan het niet onder de knie 

hebben van een bepaald produktieproces leverde een schadepost op van 

ƒ 350.000,- . 
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Via een zeer belangrijk contract waarin een clausule over de loon

ontwikkeling was opgenomen is een grote negatieve winstbijdrage 

ontstaan. 

Wij hebben een loonintensief bedrijf en dat heeft ook consequenties 

voor onze assortimentskeuze. 

De directeur van een grotere onderneming die sterk afhankelijk is 

van de export (70% van de omzet) zegt over het loon- en inkomens

beleid van de overheid: "Er zitten zowel positieve als negatieve 

kanten aan. Enerzijds is onze exportpositie versterkt omdat onze 

loonkosten niet uit de pas zijn gaan lopen met bijvoorbeeld Duitsland. 

Het stringente loonbeleid begint zijn vruchten af te werpen. Ander 

zijds ervaart hij het als bijzonder wrang dat hij medewerkers die 

zich extra inspannen niet extra mag belonen. De prikkel om prestaties 

te leveren is verdwenen." 

Een directeur van een andere grotere onderneming vertelt ons bij de 

introductie van nieuwe produkten en opzetten van 'plants' niet meer 

te prakkizeren over Nederland als vestigingsplaats. Hij en zijn staf 

denken veel meer aan landen als Spanje, Luxemburg en Ierland. Vooral 

het loon- en inkomensbeleid en de daarmee samenhangende mentaliteit 

in Nederland spelen bij deze overweging een belangrijke rol. 

Nog steeds zijn in Duitsland - een enorm potentieel afzetgebied 

enkele kilometers verder - de loonkosten 20% lager per uur dan in ons 

land. Bepaalde loonintensieve produkten hoeven wij daarom daar ook 

niet aan te bieden. 

De energieprijs is sterk gaan meespelen bij allerlei soorten beslis

singen. Zo bestaat een groot deel van de prijs van golfkarton uit 

energiekosten. 

Diverse electriciteitscentrales berekenen verschillende tarieven. 

Vooral bij de huidige hoge prijzen betekent dit concurrentievervalsing. 

Het is toch te gek als wij een electriciteitshuisje apart moeten 

bouwen voor ƒ 40.000,- en iemand anders mag in een andere provincie 

een prefab-geval neerzetten voor ƒ 15.000,- . 

De energiekosten in onze onderneming bedragen 10% van de produktie-

kosten. 

Wij investeren niet om een premie te krijgen, maar om het bedrijf 

gezond te houden. Wel speelt bijvoorbeeld de WIR-premie een belang

rijke rol bij een investeringsbeslissing. 
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Een directeur van een grote onderneming in de verpakkingsindustrie; 

"Ik merk weinig van een of ander exportbeleid van de overheid". 

6.2 Reguleringsmaatregelen 

Zoals reeds in paragraaf 1.4.1 duidelijk werd, kunnen overheden door mid

del van regulering het produktbeleid aanzienlijk beïnvloeden. 

Onder reguleringsmaatregelen verstaan wij door de (rijks)overheid uitge-

vaardige voorschriften - meestal dwingend van aard - die het aanbod van 

een dienst of de produktie en verkoop van een produkt raken. De doeleinden 

van regulering kunnen zeer verschillend zijn: bescherming van consumenten, 

veiligheid, milieu, standaardisatie e.d. 

Niet alleen van bestaande maar ook van voorgenomen (regulerings-)maatregelen 

kan invloed uitgaan. Met andere woorden: ook zaken die zich nog in het 

spanningsveld bevinden van maatschappelijke krachten kunnen inwerken op 

de onderneming. Om de definitieve vorm wordt dan nog vaak touwgetrokken 

door belanghebbende groeperingen als overheid, branche-, ondernemers- en 

consumentenorganisaties. Essentieel is dat van deze speelbal van toekoms

tig overheidsingrijpen invloed uitgaat op het produktbeleid. De alerte 

manager schat de hoofdzaken en de datum .waarop deze maatregel in werking 

treedt in en anticipeert daarmee op een maatschappelijk gewenste situatie. 

In vraag D.2 van de enquête is gevraagd naar het van toepassing vinden 

en de gepercipieerde invloed van dertien concrete maatregelen. Op één na 

- licenties en octrooien die meer van algemene aard - zijn deze onderwerpen 

als regulerend te kenschetsen. 

Over de volgende onderwerpen zijn in de enquête vragen geformuleerd naar 

aanleiding van het Jaarrapport 'Overheidsbeleid Consumentenaangelegenheden 

1979-1980' (1981; in dit verslag zijn de prioriteiten in 1980-1981 en de 

voortgang van de uitvoering 1979-1980 van het consumentenbeleid opgenomen). 
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Produkt(en)-aansprakelijkheid (p. 51). De discussie over het gewijzigde 

voorstel van de commissie van de Europese Gemeenschappen voor een 

richtlijn inzake de aansprakelijkheid voor personenschade en zaakschade 

die door gebrekkige produkten in de consumentensfeer wordt geleden is 

nog niet geheel afgerond. Wel heeft het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) 

door middel van een syllabus en twee studiedagen in 1980 uitvoerig de 

hoofdzaken en consequenties voor het individuele bedrijf aangegeven. 

Het Verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) (p. 34, 36) 

in 1979 tot stand gekomen is op 1 oktober 1980 in werking getreden. 

Dit nieuwe besluit stelt in het belang van de volksgezondheid eisen 

aan verpakkingen en gebruiksartikelen die gebruikt worden voor of in 

aanraking komen met eet- of drinkwaren. 

Deze eisen hebben met name betrekking op de materialen waaruit zij 

zijn vervaardigd en de gebruikte grond- en hulpstoffen, alsmede op de 

afgifte van stoffen, de. zgn. migratie, door een verpakking of gebruiks

artikel. Bovendien zijn regels gesteld aan de aanduidingen op boven

genoemde verpakkingen of gebruiksartikelen. Het besluit geeft tevens 

uitvoering aan een E.E.G.-richtlijn en Benelux-beschikking omtrent 

deze materie. 

Behalve in het Jaarrapport is ook door het branche secretariaat van de 

verpakkingsmiddelenindustrie, Bureau Le Jeune, en het NVC ruime aan

dacht geschonken aan het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit 

door middel van een uitgebreide brochure en voorlichtingsdagen. 

Het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) (p. 36) heeft betrekking 

op de afvulling van partijen voorverpakkingen met een vooraf bepaalde 

hoeveelheid per produkt. Het besluit is in het Staatsblad (Stb. 223) 

gepubliceerd en per 24 mei 1980 in werking getreden. 

Prijsaanduiding per standaardhoeveelheid (p. 38). De Raad van Ministers 

van de E.E.G. heeft een richtlijn aanvaard met betrekking tot de 

prijsaanduiding en de prijsaanduiding per standaardhoeveelheid voor 

levensmiddelen. 

Eenmalige verpakking/retoursystemen (p. 67) en overpakken/overmatige 

verpakking (teveel verpakking voor te weinig inhoud) zijn hete hang

ijzers in discussies tussen de verpakkingsindustrie, milieugroepen, 

consumentenorganisaties en de overheid. 
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Zo deponeerde onlangs nog een actiegroep een berg éénmalige 

verpakkingsmaterialen op de stoep voor de uitgang van een Albert 

Heyn filiaal om hun standpunt over wegwerp-verpakking in het nieuws 

te brengen. 

In het Jaarrapport lezen wij; "Voorop blijft echter staan de hand

having van de huidige retourglasverpakking en waar mogelijk de 

bevordering van de (weder)invoering van retoursystemen voor bijvoor

beeld gedestilleerd". Zo heeft de Minister van Volksgezondheid en 

Milieuhygiëne onlangs schriftelijk aan de Stichting Verpakking en 

Milieu, waarmee 'zij in overleg is over de indamming van de afvalstroom 

op het terrein van drankverpakkingen, laten weten dat zij overweegt 

om in overleg met de betrokken handel en industrie de bestaande statie

geldregelingen te beschermen en uit te breiden met wettelijke maatre

gelen (een statiegeldregeling voor koolzuurhoudende frisdranken in 

glas en kunststof). 

Een recent overzicht van de voor- en nadelen van de retourverpakking 

is weergegeven in een artikel van Ing. F. Christen en Drs. L. Nagelsmit 

(ESB, 2.12.1981, p. 1194 e.v.). 

Etikettering/produktinformatie (Algemeen aanduidingenbesluit) (p. 35). 

In het Jaarrapport wordt aangekondigd het besluit, waarbij deels 

uitvoering wordt gegeven aan de E.E.G.-richtlijn over etikettering 

en presentatie van levensmiddelen, nog in 1980 in het Staatsblad te 

publiceren. Eén jaar na publicatie zal het besluit in werking treden. 

Standaardisatie van hoeveelheden van voorverpakte produkten (opheffing 

belemmeringen voor de handel in voorverpakte produkten) (p. 38, 39). 

De inpassing van zogenaamde 'standaardisatie' richtlijn in de 

nationale wetgeving is in studie. 

De (ontwerp)wetten inzake de luchtverontreiniging, verontreiniging 

oppervlaktewater, bodemverontreiniging en geluidhinder, nemen ieder 

in de wetgeving een afzonderlijke plaats in. 

Een handig overzicht van deze (ontwerp)wetten wordt gegeven in de 

brochure 'Onderneming en vergunningen' (1977). De tekst van deze 

brochure is samengesteld door de (interdepartementale) Commissie 

Vergunningenbeleid in nauw overleg met het Bureau Milieuhygiëne van 

het VNO/NCW. De publicatie is uitgebracht door het Ministerie van 

Economische Zaken en het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 
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In vraag D.2 van de enquête is gevraagd welke van deze dertien concrete 

maatregelen van toepassing zijn op het produktbeleid van de onderneming. 

Bij de respondenten die een maatregel van toepassing vonden is op iden

tieke wijze als bij overheidsterreinen gevraagd naar de invloed van deze 

specifieke maatregel. 

De maatregelen kunnen zowel bestaand als voorgenomen (nog in voorbereiding) 

zijn. 

Een soortgelijke tabel en figuur als voor gebieden van overheidsbeleid 

is hieronder weergegeven voor specifieke maatregelen. 

Op licenties en octrooien na gaat het om reguleringsmaatregelen. 

Uit tabel 6.2 blijkt overduidelijk dat alle drie onderscheiden bedrij fs-

klassen produkten-aansprakelijkheid en het verpakkingen- en gebruiks-

artikelenbesluit (Warenwet) het meest van toepassing achten. 

Tevens valt op dat grotere ondernemingen veel vaker een maatregel relevant 

vinden voor hun produktbeleid dan ondernemingen met minder dan 100 werk

nemers. Opmerkelijk is dat ook hier veel respondenten maatregelen niet 

van toepassing vinden of,in mindere mate geen mening hebben. Bij slechts 

2 van de 13 maatregelen geeft meer dan de helft van de 83 ondervraagden 

te kennen de maatregelen van toepassing te vinden. Bij 11 maatregelen 

heeft meer dan de helft van de managers geen mening of vindt deze niet 

van toepassing. 
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Tabel 6.2 Overheidsmaatregelen die van toepassing en van invloed zijn op het 

produktbeleid 

Aantal ondernemingen 28 15 i 25. 83 

Bedrijfsomvang in werknemers 0 - 24 25 - 99 100 en meer totaal 

van toe- gem. van toe gem. van toe- gem. van toe gem. 
Maatregelen van de overheid passing invlo ed passing invloed pass: mg invloed passing invloed 

1. Produkten-aansprakelijk- 9 2.4 20 3.2 20 3.2 49 3.0 
heid 

2. Licenties/octrooien 6(a) 2.2 8 2.0 13 2.5 27 (a) 2.2 

3. Wet inzake de luchtver
ontreiniging 

4 1.3 6(a) 2.5 11 2.7 21 (a) 2.4 

4. Wet verontreiniging 
opp.water 

5 1.8 12 2.4 13 2.9 30 2.6 

5. Wet bodemverontreiniging 4 2.0 6 2.5 11 3.0 21 2.7 

6. Wet geluidhinder 7 2.3 7 2.1 17 2.3 31 2.3 

7. Verpakkingen- en gebruiks-
artikelenbesluit (Warenwet) 

11 2.2 21 3.2 19 3.6 51 3.1 

8. Hoeveelheidsaanduidingen-
besluit 

5 1.2 16 2.7 8 2.9 29 2.6 

9. Prijsaanduiding per stan
daardhoe veelheid 

5 1.6 12 2.5 4( a) 3.0 21 (a) 2.4 

10.Eenmalige verpakking/ 
retoursystemen 

5 1.8 10 2.6 11 2.8 26 2.7 

11.Overpakken en overmatige 
verpakking 

3 1.3 10 2.7 6 2.7 19 2.5 

12.Etikettering/produkt- 6 1.6 15 2.3 12 2.5 33 2.3 
informatie 

13.Standaardisatie van hoe
veelheid van voorverpakte 
produkten (opheffing be
lemmeringen voor de handel 
in voorverpakte produkten) _4 1.3 4(a) 2.8 10 2.4 18(a) 2.2 

IA m Ü5' 22£ 

"Door middel van een (a) wordt aangegeven dat één respondent dit onderdeel 

van de vraag niet heeft ingevuld. 

De twee maatregelen,die het meest van toepassing zijn,hebben ook invloed 

op het produktbeleid. Deze invloed is voor zowel het verpakkingen-

gebruiksartikelenbesluit als de produktenaansprakelijkheid middelmatig. 

Beide onderwerpen zijn actueel. Het verpakkingen- en gebruiksartikelen-

besluit is per 1 oktober 1980 van kracht geworden. Het is alleen van 

toepassing voor die bedrijven die verpakkingen maken en die met levensmidde

len in aanraking komen. Er namen ook bedrijven aan het onderzoek deel die 

dit soort verpakkingen niet in hun assortiment voeren. Laten wij deze 
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bedrijven buiten beschouwing, dan is het verpakkingen- en gebruiksartikelen-

besluit in verhouding nog meer van toepassing op het produktbeleid. 

Dit in tegenstelling tot de produktaansprakelijkheid waar onherroepelijk 

iedere onderneming mee te maken krijgt en waar dus blijkbaar niet elke 

manager op anticipeert. 

Twee onderwerpen waar weinig invloed van uitgaat op het produktbeleid zijn 

licenties/octrooien en standaardisatie van hoeveelheden van voorverpakte 

produkten. De kwestie van overpakken en overmatige verpakking - een 

maatschappelijk probleem gezien de discussies over de verspilling en de 

alsmaar groeiende afvalbergen - houdt de gemoederen in de verpakkings

middelenindustrie nauwelijks bezig. Het onderwerp wordt door slechts 19 

respondenten van toepassing geacht met een gemiddelde invloed tussen weinig 

en middelmatig. 

Figuur 6.2 Gepercipieerde invloed van overheidsmaatregelen op het 
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De toelichting van de geïnterviewde managers geven meer reliëf aan de 

enquêteresultaten over reguleringsmaatregelen. 

Ter illustratie volgen enige citaten: 

- Een klacht van een consument waarbij hij zich beriep op de Warenwet 

veroorzaakte een schade van ƒ 18.000,- omdat een grote partij 

vleeswarenzakjes afgekeurd werd en vernietigd moest worden. "Bovendien 

kregen wij een boete. De inkt van de papieren zakjes was namelijk niet 

vleesvast en doorgeslagen op het vlees dat de consument gekocht had in 

een supermarkt. De inkt was inmiddels via het verpakkingen- en 

gebruiksartikelenbesluit (Warenwet) verboden, hetgeen wij niet wisten. 

Een inkt op tannine (natuurlijke) basis werd daarbij vervangen door 

een op kunststof hars basis." 

In het kader van het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit zijn wij 

op andere chemicaliën overgegaan. 

- In de Warenwet staan onredelijke eisen. De doos, waarin chocolade verpakt wordt, 

mag een bepaalde stof niet bevatten die wel in de chocolade zelf 

voorkomt. 

- Wat moet men doen als twee afzonderlijke hulpstoffen elkaar niet 

verdragen? Elke leverancier afzonderlijk kan wel een verklaring afgeven 

dat zijn produkt voldoet aan eisen uit de Warenwet, maar daar schiet men 

als fabrikant van verpakkingsmiddelen in zo'n geval weinig mee op. 

- Is het redelijk om, gezien de geringe prijs van de verpakking in 

verhouding tot de inhoud, deze laatste ook te vergoeden als de consument 

een klacht indient? 

- Een nieuw produkt vereiste een nieuwe hulpstof en een bewerking die wij 

niet beheersten en dus werd uitbesteed. Omdat wij niet op de hoogte 

waren van de wettelijke eisen Warenwet) die aan de hulpstof gesteld 

werden en wij het uitbestede werk technisch niet konden begeleiden, 

liep de nieuwe ontwikkeling volledig mis. De gehele partij met inhoud 

moest worden teruggenomen en vernietigd; kosten ƒ 350.000,- . 

De verdere ontwikkeling van dit produkt is toen stopgezet. 

- De produktenaansprakelijkheid is nog in ontwikkeling. Ik hoop dat 

Nederland met de invoering van deze wet niet voorop zal lopen in Europa. 

Voor ons betekent deze wet een kostenverzwaring omdat wij ons voor het 

risico dat wij gaan lopen moeten verzekeren. In verband met onze 

concurrentiepositie zal het ook veel uitmaken of de premie bijvoorbeeld 

0,7% of 3% van het factuurbedrag zal bedragen. 
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- Produktenaansprakelijkheid betekent dat wij waarschijnlijk onredelijke 

hoge kwaliteitseisen aan onze produkten moeten stellen tegen zeer 

veel extra kosten. 

- De bewijslast wordt bij de produktenaansprakelijkheid omgekeerd. Wij 

weten niet wat de klant met onze produkten gaat doen. Hij kan huisvuil-

zakken gebruiken om vis te verpakken, terwijl die zakken daarvoor niet 

bestemd zijn. Als nu de consument ziek zou worden omdat de vis verpakt 

is in materiaal dat niet aan de wettelijke eisen voldoet om levensmidde

len in te verpakken, zijn wij verantwoordelijk. Veel collega's realise

ren zich dit niet! 

- Het hoeveelheidsaanduidingenbesluit kan het aantal drukgangen doen 

verminderen, indien een nauwkeurige hoeveelheidsaanduiding verplicht 

wordt. De kostprijs van deze verpakking zal daardoor stijgen. 

- Op overmatige verpakking hoeven wij als fabrikant geen invloed uit te 

oefenen. De markt lost dit probleem zelf op. Soms denk ik wel eens: 

Als ik een te ruime verpakking moet maken voor een klant, is dat nu 

werkelijk nodig? Aan de andere kant ben ik van mening dat de huisvrouw 

beslist. Als een verpakking niet beantwoordt aan haar behoefte saneert 

deze verpakking zich op den duur vanzelf uit. Zo zien we momenteel de 

vraag naar luxe verpakking afnemen ten gunste van de (Jac. Hermans) 

sobere witte-merken verpakking. 

- De zeer verschillende eisen op het terrein van produktinformatie in 

Europa bemoeilijkt de export van verpakking. 
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Stimuleringsmaatregelen 

In tabel 6.3.1 zijn twaalf stimuleringsmaatregelen aangegeven. Aan de 

respondenten is gevraagd (vraag D.3): 

"Bent u op de hoogte van de volgende algemene stimuleringsmaatregelen?" 

Door middel van ja of neen aan te kruisen kon deze vraag worden beantwoord. 

Vooraf - in de oriënterende gesprekken - is deze vraag op sociale wenselijk

heid getest. Daaruit bleek dat deze vraag gesteld kon worden. De minimale 

interpretatie voor 'bent u op de hoogte' was 'heeft ü wel eens gehoord van'! 

Ook achteraf, in de aanvullende interviews, werd deze interpretatie via 

'doorvragen' bevestigd, zodat er nauwelijks sprake was van sociaal gewenste 

antwoorden. Men bleek over het algemeen de vragen naar waarheid te beant

woorden. 

De algemene stimuleringsmaatregelen in de vorm van subsidies, kredieten, 

garanties, zijn voor het grootste deel te vinden in de brochure 'Innovatie-

Nu'. Deze brochure is aan ruim 42.000 adressen verstuurd. Hieronder bevonden 

zich alle bedrijven in die industrie die staan ingeschreven in de Kamer 

van Koophandel. Bovendien komen deze stimuleringsmaatregelen voor in het 

boekje 'Wegwijs in premieland' (uitgaven 1978, 1979, 1980) en 'Handleiding 

financiële regelingen voor het MKB, 1980-1981' van de Raad voor Midden- en 

Kleinbedrijf. Ook de regionale kantoren van de Kamer van Koophandel besteden 

in hun maandelijks bulletin aandacht aan dit soort faciliteiten. Aangenomen 

mag dus worden dat alle respondenten op de hoogte 'kunnen' zijn. 



Tabel 6.3.1 

Aantal ondernemingen 

Bedrijfsomvang in werknemers 

Is ervan op de hoogte 

Stimuleringsmaatregelen 

1. Innovatie stimuleringsregeling 

2. Directe loonkostensubsidie op 
onderzoek- en ontwikkelingswerk 

3. Subsidie op uitbesteed onderzoek
en ontwikkelingswerk 

4. Kwaliteitsplan 

5. Project Industriële Innovatie 
(max. 48 adviesdagen management-
begeleiding, informaite e.d.) 

6. Subsidie voor advieskosten toepas
sing micro-electronica in produkt 
of produktieproces 

7. Investeringsstimulering (Wet 
Investerings Rekening - WIR) 

8. Technische ontwikkelingskredieten 

9. Milieuregelingen (kredieten en 
schone produktiemethoden) 

10.Subsidieregelingen energiebesparing 

11.Regelingen en faciliteiten voor de 
export 

12.Subsidie en hulp bij verwerving 
licneties en octrooien 

Op de hoogte zijn en gebruik van stimuleringsmaatregel 

2i 30 25_ 

0 - 24 25 - 99 100 en meer to 

ja neen 

a b s o 

neen 

1 u u t 

ja neen ja neen 

a b s o 

neen 

1 u u t 

ja neen 

abs 

15 13 (a)22 7 20 •5 ' (a)57 68 

11 17 (a)15 14 12 13 (a)38 45 

4 24 (a) 9 20 12 13 (a)25 30 

3 25 (a)ll 18 9 16 23 27 

9 19 (a)15 14 17 8 (a)41 49 

25 (a) 5 

23 

24 22 (a)ll 13 

24 4 (a)27 2 (a)24 

8 20 (a)13 16 (a)12 

7 21 (a)ll 18 (b)14 

18 10 (a)17 12 (a)20 

11 17 (a)16 13 (a)19 

(a) 3 26 

Totaal 118 218 164 184 

(a) 5 

167 

— (b)75 90 

12 (b)33 39 

9 (c)32 38 

4 (b)55 66 

5 (b)46 55 

19 (b)13 15 

26 449 4 

*) Een (a), resp. twee (b) of drie (c) respondenten hebben deze vraag niet beantwoord, derhalv 
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De directeuren van de ondernemingen in de verpakkingsmiddelenindustrie 

kennen ca 45% van de genoemde algemene stimuleringsmaatregelen. De inves

teringsstimulering (Wet Investerings Rekening - WIR) is bij ruim 90% van 

de ondervraagden bekend. Ook de innovatiestimulerings- en subsidieregelingen 

betreffende energiebesparing blijken bij tweederde van de respondenten 

bekend te zijn. Van de regelingen en faciliteiten voor de export is meer 

dan de helft van de managers op de hoogte. Van alle andere faciliteiten 

heeft meer dan de helft van de ondervraagden nog nooit gehoord. 

Enkele opmerkingen die de respondenten tijdens de interviews over stimule

ringsmaatregelen maakten zijn; 

- De overheid heeft via haar subsidies wel degelijk, zij het niet over

heersend, invloed op de ontwikkeling van nieuwe produkten. Wij kijken 

namelijk naar de netto-uitgave ten behoeve van een investering. 

- Wij willen graag een betere export-kredietregeling. 

- Ik heb een slechte ervaring gehad met de lagere overheid. In vertrouwen 

heb ik cijfers ter inzage gegeven die nodig waren voor een subsidie. 

Deze cijfers zijn via een wethouder uitgelekt. Van mijn personeel 

kreeg ik te horen wat ik het afgelopen jaar had verdiend. 

- Voor een recente toepassing van electronica in het produktieproces a 

ƒ 2.000,- heb ik geen subsidie aangevraagd. Teveel kosten en administra

tieve rompslomp; allerlei mensen komen kijken. Ik vind zo'n subsidie 

zelf overbodig. Bovendien heb ik angst voor al die formulieren. Er zijn 

toch al genoeg verplichte en onverplichte formulieren voor ons onder

nemers in te vullen. Daarnaast wil ik er principieel niet aan meewerken 

om voor een paar honderd gulden subsidie ambtenaren voor een paar duizend 

gulden aan het werk te zetten. 

- Klachten over toegezegde subsidies bij enkele ondernemers die niet 

afkwamen, omdat het subsidiepotje leeg was of de regeling plotseling 

door een stop werd getroffen. Een bekend voorbeeld in de branche is 

Mendels Cartonnage B.V. in Overijssel, die de landelijke publiciteit 

zocht omdat het in 1981 getroffen werd door een dergelijke stop. Het 

bedrijf viel onder de Investerings Premieregeling (IPR), aangezien het 

ging bouwen op het Industriepark Noordwest-Twente; alle adviezen waren 

positief, maar de ƒ 200.000,- toegezegde subsidie werd niet uitbetaald. 

Dat kostte geld, want de ontbrekende ƒ 200.000,- werd geleend bij de 

bank. En dat terwijl de toenmalige minister drs. G.van Aardenne (Econo

mische Zaken) aanwezig was bij de met veel tamtam aangekondigde opening 
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van het industriepark. Ongeacht de uiteindelijke afwikkeling van dit 

speciale geval slaat de overheid bij deze geïnterviewden een zeer 

slecht figuur. 

- De weg naar allerlei subsidiepotjes is mij volledig onbekend. 

- Met onze aanvraag hebben we twaalf maanden in de ijskast van Economische 

Zaken gezeten. Enorm frustrerend. 

- Wij hebben meegedaan aan een landelijk project voor bedrijfsontwikkeling. 

Een goede ervaring: ƒ 25.000,- subsidie op een bedrag van ƒ 30.000,- . 

Onderscheiden wij kennis naar bedrijfsgrootte, dan blijkt dat 77% van de 

kleine ondernemers hooguit de helft van de 12 stimuleringsmaatregelen 

kent. En dat terwijl deze maatregelen door de overheid ook duidelijk bedoeld 

zijn voor kleinere bedrijven. Voor de middelgrote en grotere ondernemingen 

ligt dit percentage op resp. 65,5 en 52%. 

Met andere woorden: managers van grotere bedrijven zijn beter op de hoogte 

van stimuleringsmaatregelen dan managers van kleinere bedrijven. 

Tabel 6.3.2 Gebruik van stimuleringsmaatregelen sinds 1.1.1978 

en bedrij fsgrootte 

Aantal ondernemingen 28 30 25 83 

Bedrijfsomvang in werknemers 0-24 25 - 99 100 en meer totaal 

Stimuleringsmaatregelen abs % abs % abs % abs % 

wel gebruikt 16 19,3 22 26,5 22 26,5 60 72,3 

niet gebruikt 12 14,5 7 8,4 2 2,4 21 25,3 

geen antwoord 0 0 1 1,2 1 1,2 2 2,4 

Totaal 28 33,8 30 36,1 25 30,1 83 100 

Uit tabel 6.3.2 komt naar voren dat boven de 60 van de 83 ondernemingen 

wel eens gebruik hebben gemaakt van een of meerdere stimuleringsfacilitei

ten, 21 ondernemingen deden dat de afgelopen drie jaar niet en 2 geven geen 

antwoord op de vraag. 

We zien tevens dat de grotere ondernemingen relatief vaker (22/25 = 88%) 

gebruik maken van subsidies, premies e.d. dan middelgrote (22/30 = 73%) 

en kleine bedrijven (16/28 = 57%). 
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Gemiddeld maakten ondernemingen met 100 of meer werknemers ook van 

meer maatregelen gebruik. Hun gemiddelde bedroeg. 1,9 tegen 0,8 voor 

de ondernemingen met 25 tot 99 werknemers en 0,7 voor de ondernemingen 

met minder dan 25 werknemers. 

Zoals hiervoor al uit tabel 6.3.1 bleek, is bijna elke manager op de 

hoogte van de WIR. Bijna tweederde van hen maakt daarvan vervolgens 

daadwerkelijk gebruik. Dit staat in schril contrast tot het gebruik 

dat gemaakt wordt van de overige stimuleringsfaciliteiten. 

Na de WIR worden nog het meest frequent de subsidieregeling energiebe

sparing, de regelingen en faciliteiten voor de export en het kwaliteits

plan genoemd. En dan weer vrijwel alleen door de grotere ondernemingen. 

4 Informatiebronnen voor overheidsmaatregelen 

Uit de volgende tabel blijkt op welke wijze bedrijven in de verpakkings

industrie in het algemeen informatie ontvangen over overheidsmaatregelen 

met betrekking tot het produktbeleid. (Zie tabel 6.4) 

In totaal worden door 83 bedrijven 10 verschillende informatiebronnen 

geraadpleegd. Gemiddeld vier bronnen per onderneming. Vooral de branche

gerichte communicatiekanalen , zoals "de branche- of vakorganisatie en de 

vakbladen, worden het meest genoemd. 

In één adem kunnen de ondernemersorganisatie en media genoemd worden. De 

cijfers van de branche- of vakorganisatie (58) en de ondernemersorganisaties (50) 

zijn opmerkelijker indien wij deze vergelijken met het aantal ondernemingen 

dat lid is van dergelijke organisaties, resp. 72 en 69. Met andere woorden; 

voor deze organisaties is een hoofdrol weggelegd om in het proces van 

informatieoverdracht de 'overheidstaal' om te zetten in 'management taal'. 

Interessant is verder nog de rol die de media vervullen. Bijna 60% van de 

ondervraagden ontvangt informatie overheidsmaatregelen in het algemeen 

(mede) via radio's, televisie en krant. Opvallend is dat bij andere bronnen 

geen enkele respondent een financiële instelling als intermediair noemt. 

Onderscheiden we de antwoorden op deze vraag naar bedrijfsgrootte, dan 

blijken de kleine ondernemingen gemiddeld minder informatiebronnen te 

raadplegen dan de middelgrote en grotere ondernemingen (resp. 3,5 ; 4,4 

en 5,7). Ook kiest men over het algemeen andere bronnen. Hoe kleiner de 

onderneming, hoe meer men informatie put uit algemene media als radio, 

televisie en krant. Maar ook de accountant en de Kamer van Koophandel is 

voor kleinere ondernemers belangrijk. 



Tabel 6.4 Informatiebronnen voor overheidsmaatregelen 

Aantal ondernemingen 

Bedrij fsomvang in werknemers 

Informatiebron 

1. Ondernemersorganisatie 

2. Branche- of vakorganisatie 

3. Vakbladen (anders dan door 
een branche- of vakorgani
satie uitgegeven) 

4. Media 

5. Kamer van Koophandel 

6. Accountant 

7. Contacten met andere 
managers/ondernemers 

8. Overheidsdiensten 

9. Moederbedrijf 

10. Andere bronnen, externe 
adviseur 

28 

0-24 

ja neen 

10 

16 

14 

17 

15 

18 

12 

14 

10 

11 

13 

24 

Totaal 

4 24 

0 28 

0 28 

98 182 

30 

25- 99 

ja neen 

a b s o l u u t 

22 8 

19 11 

24 6 

19 11 

14 16 

11 19 

13 17 

7 23 

3 27 

1 29 

25 

100 en meer 

ja 

18 

23 

18 

12 

7 

5 

neen 

7 

2 

7 

13 

18 

20 

17 

7 18 

9 16 

0 25 

133 167 107 143 
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Het is opmerkelijk dat voor ongeveer de helft van deze categorie (onder

nemingen met minder dan 25 werknemers) de informatieverstrekking via 

vakbladen en de branche- en vakorganisatie geen enkele rol speelt. 

De grotere ondernemingen verwerven hun informatie over de overheid voor

al via het moederbedrijf waar ze deel van uit maken of via de branche-

en vakorganisatie. 

Tijdens de interviews zijn,bij de hoofdrol die de branche- en vakorgani

satie in informatieverstrekking spelen, de volgende 'kwalitatieve' kant

tekeningen geplaatst: 

Zes directeuren vinden deze organisaties bij uitstek geschikt om de 

overdracht van informatie te verzorgen, omdat op de bureaus van deze 

organisaties specialistische produktkennis aanwezig is. 

De informatiefunctie zouden zij graag versterkt zien. 

Eén geïnterviewde merkte op: "In Nederland functioneert de branche

organisatie op dit gebied veel minder dan in bijvoorbeeld Frankrijk. 

En dat terwijl de behoefte aan met name informatie over stimulerings

maatregelen groter wordt naarmate het bedrijf minder goed draait." 

"Het is heel belangrijk om te weten wat op E.E.G.-niveau in Brussel 

besproken wordt. Ook voordat een idee wet wordt. Vanuit de overheid 

en het bedrijfsleven hebben Nederlanders zitting in voorbereidende 

commissies. Maar datgene dat daar wordt besproken dringt niet tot de 

directeur van het individuele bedrijf door. In de ons omringende landen 

- zo weet ik van buitenlandse zusterbedrijven en uit gesprekken met 

buitenlandse collega's - is dit veel beter geregeld." 

Opmerkingen over andere bronnen: "De media zoals radio, televisie, 

zijn niet indringend genoeg voor het overbrengen van dit soort 

informatie." 

- De rol van de Kamer van Koophandel is - sinds men een regionaal periodiek 

met o.a. relevante overheidsmaatregelen verzorgt - duidelijk versterkt. 

- De gedachte dat de accountant niet meer nodig zou zijn voor de 

vertaling van overheidsmaatregelen wordt zelfs een utopie genoemd. 

- Een ondernemer merkte op: "Voor geen enkele instantie is het mogelijk 

om alle 'duizend en één regels' toegankelijk te maken voor bedrij fs-

mensen. Bij de overheid weet de ene hand zelfs niet wat de andere hand 

doet. Zo kon ik voor één investering om energie te besparen c.q. warmte 

terug te winnen twee subsidies krijgen uit verschillende potjes." 
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- Meer in het algemeen signaleerde de directeur/eigenaar van een 

middelgrote zeer innovatieve onderneming het probleem van de regis

tratie: "Je leest informatie op een moment dat het niet direct 

bruikbaar is. Zaak is nu de informatie zo op te bergen dat het indien 

nodig onmiddellijk beschikbaar is!" 

Brochure Innovatie-Nü 

De antwoorden op de vraag: "Heeft uw onderneming de brochure 'Innovatie-Nü' 

ontvangen?" (vraag D.7) geven het volgende beeld. 

Tabel 6.5 Ontvangst 'Innovatie-Nü' brochure 

Aantal ondernemingen 28 30 Z5_ 83 

Bedrijfsomvang in werknemers 0-24 25 - 99 100 en meer totaal 

Ontvangst abs % abs % abs % abs % 

wel ontvangen 12 42,9 19 63,3 19 76,0 50 60,2 

niet ontvangen 7 25,0 6 20,0 3 12,0 16 19,3 

weet niet 9 32,1 5 16,7 3 12,0 17 20,5 

Totaal 28 100 30 100 25 100 83 100 

Om te komen tot een structurele versterking van het bedrijfsleven heeft de 

centrale overheid een sector- en innovatiebeleid ontwikkeld. Een campagne 

is opgezet, waarin een speciaal in het leven geroepen projectbureau 

'Innovatie-Nü' een centrale rol speelt en o.a. tot doel heeft: 'het 

gerichte steun- en stimuleringsbeleid beter bekend en toegankelijk te 

maken voor de middelgrote en kleine bedrijven en organisaties' (Tecmar, 

1981, Advertenties,p.-a-). Dit projectbureau heeft eind 1980 een voorlichtin 

brochure verstuurd naar meer dan 40.000 bedrijven en organisaties, waarin 

zij attendeerde op tal van stimuleringsmaatregelen, zoals subsidies, 

premies, onderzoeksfaciliteiten, managementbegeleiding e.d. Alle bedrijven 

in de verpakkingsmiddelenindustrie zouden deze publicatie ontvangen 

moeten hebben. Slechts 60% van de ondernemers zegt dat zij deze ook daad

werkelijk ontvangen heeft, 40% heeft deze niet ontvangen of zegt het niet 

te weten. Ook hier is weer een verband te constateren tussen de grootte 

van het bedrijf en de ontvangst van de brochure: naarmate het bedrijf 

kleiner is zegt men vaker de brochure niet ontvangen te hebben, of het 

niet te weten. 



Bestede tijd aan overheidsmaatregelen 

Het aantal uren dat per maand besteed wordt in de bedrijven om op de 

hoogte te blijven van overheidsmaatregelen die voor het produktbeleid 

van belang kunnen zijn, loopt uiteen van 0 uren (12 respondenten) tot 

40 uren (1 respondent). 

Het gemiddelde bedraagt ongeveer 3,5 uren per maand. 

In 44 bedrijven houdt men zich daarmee hooguit 2 uur per maand bezig. 

Door 13 managers is deze vraag niet beantwoord. 

Naarmate het bedrijf van de respondent groter is, schenkt men over het 

algemeen meer aandacht aan het inwinnen van dit soort informatie. Van 

de ondernemingen met minder dan 100 werknemers besteedt een derde meer 

dan 2 uur per maand; bedrijven met meer dan 100 werknemers doen dat 

voor meer dan de helft. 

Uit de aanvullende interviews kwam naar voren dat veel managers het 

aantal uur per maand geschat heeft. De weergegeven cijfers zijn dus 

slechts indicatief. 

Interpretatie 

In dit hoofdstuk is de invloed van de overheid op de verapkkingsmiddelen-

industrie uiteengezet aan de hand van een aantal effecten. Deze effecten 

zijn operationeel gemaakt door middel van vier variabelen: 

van toepassing vinden van (14) gebieden van overheidsbeleid 

- van toepassing vinden van (13) reguleringsmaatregelen 

op de hoogte zijn van (12) stimuleringsmaatregelen 

gebruik van stimuleringsmaatregelen (sinds 1.1.1978). 

Zonneklaar blijkt dat het beleid van de overheid in zijn uitvoering het 

produktbeleid van ondernemingen in de verpakkingsmiddelenindustrie raakt. 

Gebieden van overheidsbeleid 

Opmerkelijk is dat twee beleidsterreinen van de overheid die niet direct 

beogen het produktbeleid van ondernemingen te beïnvloeden - volgens de 

managers zelf - juist het meest inwerken op het produktbeleid. Het loon-

en inkomensbeleid en het energiebeleid worden door de respondenten het 

meest van toepassing gevonden. Deze twee beleidsterreinen hebben het 

meeste (meer dan middelmatig) invloed op het produktbeleid. De managers 

van ondernemingen met 100 en meer werknemers vinden het energiebeleid 

zelfs gemiddeld bijna van veel invloed. 
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Reguleringsmaatregelen 

Het verpakkingen- en gebruiksartikelenbesluit en produktenaansprakelijk-

heid zijn de twee reguleringsmaatregelen die duidelijk het meest van 

toepassing en van invloed geacht worden door de managers. De problematiek 

van Voorverpakken en overmatige verpakking is voor nog geen 25% van alle 

respondenten relevant. 

Etikettering/produktinformatie en standaardisatie van hoeveelheden van 

voorverpakte produkten (opheffing belemmeringen voor de handel in voor

verpakte produkten) zijn van weinig invloed op het produktbeleid. 

Eén directeur waar deze maatregelen wel een belangrijke rol spelen lichtte 

dit tijdens de interviews toe. Hij pakt deze informatie op om met zijn 

marktgerichte organisatie te anticiperen op te verwachten ontwikkelingen. 

Deze verwachtingen schat hij in en betrekt ze bij zijn produktbeleid. 

Deze kennis speelt hij vervolgens door aan zijn afnemers (de verpakkende 

industrie) in plaats van af te wachten totdat deze afnemers bij hem met 

produktspecificaties komen. Deze meedenker bouwt aldus een concurrentie-

voorsprong op, die hem vooral bij exportverpakkingen geen windeieren legt. 

Het produktbeleid wordt bij grotere ondernemingen bijna door alle gebieden 

van overheidsbeleid en reguleringsmaatregelen het sterkst geraakt in 

vergelijking met de andere twee klassen. Bovendien kennen zij aan deze 

beleidsterreinen en maatregelen in het algemeen de meeste invloed toe. 

Stimuleringsmaatregelen 

De respondenten zijn gemiddeld van 45% van de twaalf genoemde algemene 

stimuleringsregelingen op de hoogte. 'Op de hoogte zijn van' is - zo blijkt 

uit de aanvullende interviews - door de respondenten geïnterpreteerd als 

'wel eens van gehoord'. De Wet Investerings Rekening (WIR) is algemeen 

(bij 90,4%) bekend. Op de tweede plaats komt de Innovatie Stimulerings

regeling waar 68,7% van de managers van de verpakkingsmiddelenindustrie 

van op de hoogte is. Somberder wordt het beeld als wij vragen naar speci

fieke stimuleringsmaatregelen uit de Innovatie Stimuleringsregeling. 

Subsidies voor advieskosten toepassing micro-electronica in produkt of 

produktieproces en voor het verwerven van licenties en octrooien is bij 

slechts 13,3% en 15,7% van de respondenten bekend. Redenen die het 

gebruik in de weg zouden staan, zijn (zo kwam in de interviews naar voren): 
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regelingen zien er op het oog ingewikkeld uit 

het bedrijf is te klein 

pottenkijkers zijn niet gewenst 

bang voor uitlekken van bedrijfsgeheimen 

het subsidiepotje blijkt leeg te zijn als de aanvraag de deur uit gaat 

investeringen vinden plaats in het buitenland 

men vermoedt bij voorbaat toch niet in aanmerking te komen of 

- men vindt de prikkel te gering in verhouding tot de door de overheid 
gewenste actie. 

Grotere bedrijven zijn de grootste faciliteitengenieters. 

De kennis van stimuleringsmaatregelen blijkt in dit hoofdstuk duidelijk 

samen te hangen met de grootte van de onderneming waarin de ondervraagden 

werken. De respondenten in kleine ondernemingen kennen gemiddeld 4 stimu

leringsmaatregelen, in de middelgrote 5 en in de grotere ondernemingen 7. 

De berekeningen zijn gebaseerd op hercodering en klassemidden. Bovendien 

is afgerond op gehele getallen. De bedrijfsgrootte hangt niet alleen 

samen met de mate waarin men op de hoogte is van stimuleringsmaatregelen. 

De omvang van het bedrijf correleert ook met de drie andere variabelen, 

die overheidsinvloed operationaliseren. Tabel 6.6 geeft daarvan een over

zicht. 

Tabel 6.6 Samenhang tussen bedrijfsomvang en overheidsinvloed 

(Kendall's tau en gamma) 

Overheidsinvloed tau gamma 

Gebieden van overheidsbeleid 

1. van toepassing vinden . .27 .32 

Reguleringsmaatregelen 

2. van toepassing vinden .38 .46 

Stimuleringsmaatregelen 

3. is er van op de hoogte .30 .40 

4. gebruik van gemaakt .30 .57 

*) Significant op het 5%-niveau en afhankelijk van de vorm 

van de kruistabel tau b (n x n matrix) of tau c (m x n 

matrix). 
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Bij het van toepassing vinden van gebieden van overheidsbeleid is uitge

gaan van de in vraag_D^2 aangegeven 14 beleidsterreinen. Per respondent 

is het aantal gebieden dat men van toepassing vindt opgeteld. Door middel van 

hercodering is het aantal waarden teruggebracht van vijftien tot zes: 

0 (gebieden van toepassing); 1-3 ; 4-6 ; 7-9 ; 10-12 en 13-14 , 

Op dezelfde wijze hebben wij gehandeld bij regulerings- (yraagJD^) en 

stimuleringsmaatregelen (vraag_Ih3). 

Het gebruik van stimuleringsmaatregelen (vraag_D^4) is als dichotome 

variabele verwerkt: wel of geen gebruik van gemaakt. 

Met behulp van kruistabellen hebben we de richting en sterkte van de 

relaties onderzocht. De sterkte van het verband wordt uitgedrukt in de 

Kendall's tau. Dit is eenvoudig gezegd een associatiemaat die aangeeft 

of de waarde, die de ene variabele kan aannemen, samenhangt met de waarde 

van de andere variabele. 

Zo toetsen wij bijvoorbeeld in tabel 6.6 de hypothese dat managers van 

grotere ondernemingen meer op de hoogte zijn van stimuleringsmaatregelen 

dan managers van middelgrote en kleine ondernemingen. Als de 28 managers 

uit kleine bedrijven geen enkele stimuleringsmaatregel zouden kennen, 

de 30 respondenten uit middelgrote bedrijven (ongeveer) de helft en de 

25 respondenten uit grotere bedrijven alle 12 stimuleringsmaatregelen, 

dan is sprake van een perfect positief verband. De Kendall's tau neemt 

dan de waarde 1 aan. Zou er helemaal geen verband zijn tussen bedrijfs

omvang en het op de hoogte zijn van stimuleringsmaatregelen, dan wordt 

de tau 0 . 

Een Kendall's tau van -1 betekent een perfect negatief verband. Een waarde 

van .30 noemen wij een duidelijk verband. We zagen hierboven reeds dat 

de respondenten van kleine ondernemingen 4, van middelgrote 5 en van 

grotere ondernemingen gemiddeld 7 stimuleringsmaatregelen kennen. 

De andere associatiemaat die we hier gebruiken is de gamma. Deze geeft de 

kans weer op een monotoon (zich in êén richting ontwikkelend) verband 

tussen twee variabelen. Ook de waarde van de gamma (y) ligt evenals de 

tau (T) tussen |l| en 0. 

De associatiematen in tabel 6.6 laten een vrij duidelijke samenhang zien 

tussen de drie onderscheiden categorieën van bedrijfsgrootte en overheids

invloed. Zeer duidelijk blijkt dat naarmate de onderneming meer werknemers 

heeft, de managers meer reguleringsmaatregelen van toepassing vinden. 
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Als informatiebronnen voor overheidsmaatregelen springen vooral de 

functies van de branche- of vakorganisatie en de (overige) vakbladen 

in het oog. Weinig van belang lijken overheidsdiensten. Dit staat in 

schril contrast tot de intensieve pogingen die diverse ministers doen 

om het bedrijfsleven te informeren (zie bijvoorbeeld 'Wegwijs in premie

land' en 'Onderneming en vergunningen'). Overigens blijkt de brochure 

Innovatie-Nü wel door 60% van de respondenten ontvangen te zijn. 

In de volgende paragraaf zullen wij dieper op deze zaak ingaan en de 

resultaten van ons onderzoek vergelijken met ander onderzoek. Ook in de 

slotbeschouwing komen wij terug op de hoofdlijnen van dit hoofdstuk. 

Wij zetten daar de onderzoekresultaten af tegen de probleemstelling en 

eerder geformuleerde hypothesen. 

6.8 Ander onderzoek 

In deze paragraaf zullen wij een overzicht geven van enkele - voor onze 

studie - interessante uitkomsten uit ander onderzoek. Achtereenvolgens 

bespreken wij vier zeer recent verschenen uitgaven: 

Marketing en maatschappij (Marketing Data, 1979) 

Nederlandse ondernemers en politiek (Lagendijk, 1981) 

- Het effect en de follow-up van de campagne Innovatie-Nü; een onder

zoek gerapporteerd in zes delen (Tecmar, 1981) 

- Zelfstandig ondernemen (I.T.S., conceptrapport juli 1981). 

De namen van de opdrachtgevers, veldwerkperioden en functie van de 

respondenten van deze onderzoeken zijn opgenomen in de literatuurlijst 

van dit verslag. 

6.8.1 Het onderzoek 'Marketing en maatschappij' (Marketing Data, 1979) geeft 

aan dat de actieve en formele betrokkenheid van de afdeling marketing 

met overheidsinstanties de laatste tien jaar aanmerkelijk is toegenomen. 

Momenteel komt deze afdeling volgens 54% van de Nederlandse managers wel 

eens in aanraking met overheidsinstanties, Tien en vijf jaar geleden 

bedroeg dat percentage nog respectievelijk 27% en 32% (p. 48). In onze 

studie blijken 73 (88%) van de respondenten de overheid te betrekken bij 

hun produktbeleid. Tien (12%) respondenten vinden noch gebieden van 

overheidsbeleid, noch reguleringsmaatregelen van invloed op hun produkt

beleid. Ook maakten zij sinds 1.1.78 geen gebruik van algemene stimule

ringsmaatregelen (de WIR is in vijf van die tien gevallen buiten beschou

wing gelaten). 

*) Een telefonisch onderzoek onder 263 Nederlandse marketing managers. 
Opdrachtgever was het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). 
Het veldwerk vond plaats in de eerste helft van september en oktober 1979. 
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In hetzelfde onderzoek in opdracht van het Nederlandse Instituut voor 

Marketing (NIMA) onder de marketing managers, wordt een beeld geschetst 

van de door hen verwachte veranderingen in het marketinggebeuren onder 

invloed van de maatschappij. Die veranderingen betreffen het onder 

invloed van externe factoren zwaarder worden van kwaliteits- en produkt-

eisen, en het meer centraal stellen van de consument in het marketing-

denken. Van de 263 ondervraagde marketing managers verwacht 72% in de 

komende drie jaar toenemende bemoeienis van de overheid. Voorts verwacht 

men dat veranderingen geïnitieerd zullen worden als gevolg van eisen van 

consumentenorganisaties (82%), EEG-instanties (67%), actieve belangen

groepen (56%), buitenlandse ontwikkelingen (53%) en politieke partijen 

en vakbonden (beide 50%) (p. 80). 

6.8.2 Wij leggen deze resultaten naast de perceptie van toekomstige overheids

invloed op ondernemingen. Volgens het onderzoek 'Nederlandse_ondernemers 

en politiek' blijkt 76% van de 402 ondervraagde Nederlandse ondernemers 

te verwachten dat de overheidsinvloed op de ondernemingen in de toekomst 

zal toenemen. De overheidsinvloed zal gelijk blijven volgens 15%; en 8% 

verwacht dat deze zal afnemen (Lagendijk, 1981, p. 6.2) 

In hoofdstuk 5 van dit rapport hebben wij gezien dat sinds 1.1.78 bij 61 

(73,5%) van de 83 bedrijven in de verpakkingsmiddelenbranche in meer of 

mindere mate produkten zijn geïnnoveerd. Als subsidiegever of aanbieder 

van faciliteiten heeft de overheid daarbij nauwelijks een rol gespeeld. 

Kijken wij naar te verwachten innovaties voor de komende drie jaar in het 

gehele Nederlandse bedrijfsleven. Vernieuwingen worden in enige mate 

verwacht door 53% van de Nederlandse ondernemers, 27% verwacht deze in 

hoge mate; het percentage dat denkt dat niet zozeer sprake zal zijn van 

vernieuwing bedraagt 20%. Onder vernieuwing (in ruime zin) wordt verstaan: 

wijzigingen in produktiemethoden, produkten en dienstenpakket (p. 4.7). 

De overheid laat bij het hervitaliseren en nieuw elan geven aan industrie 

en bedrijvigheid onvoldoende van zich spreken, vindt 68% van de Nederlandse 

ondernemers. De stimulans van de overheid is volgens 28% van de respon

denten voldoende, 2% vindt deze teveel en 1% doet geen opgave (p. 6.4). 

6.8.3 In dit hoofdstuk (6) hebben wij gekonstateerd dat het sector- en innovatie

beleid het produktiebeleid in de verpakkingsmiddelenindustrie nauwelijks 

beïnvloeden. Deze konstatering wordt ook door het onderzoek naar 'het 

*) De telefonische enquête hiervoor werd verricht door Lagendijk Opinie-onderzoek 
B.V. te Apeldoorn. In opdracht van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijver
heid en Handel in Haarlem en de AVRO in Hilversum werden 402 hoofden van 
bedrijven met minimaal 50 medewerkers ondervraagd. De veldwerkperiode liep 
van 18 tot en met 19 mei 1981. 
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effect en de f0llpw7up__yan.de campagne Innoyatie-Nu (Tecmar, 1981) voor 

een belangrijk deel bevestigd. 

Redenen waarom het innovatiebeleid volgens ons (nog) niet aan haar 

doel beantwoordt zijn onder andere: 

het ontwikkelde beleid is van zeer recente datum. 

de voorlichtingscampagne is te algemeen van aard en niet gericht op 

specifieke doelgroepen. 

voor de distributie van informatie lijken niet alle geëigende 

kanalen te zijn gebruikt; men denkt bijvoorbeeld: "Weer zo'n folder 

waar ik niets aan heb". 

Het 'Innovatie-Nü' onderzoek (deel III, p. 8) in opdracht van het Minis

terie van Economische Zaken noemt verder nog onder meer: het geschrevene 

in de brochure acht men niet van toepassing op de eigen bedrijfstak, is 

alleen bedoeld voor grote bedrijven, 'oud nieuws' omdat men al aan het 

innoveren is. Het onderzoek beveelt verder aan de informatiestroom te 

complementeren met meer persoonlijke contacten. Veldwerkorganisaties als 

de Rijksnijverheidsdienst, en Kamers van Kamers van Koophandel kunnen 

hierin volgens het rapport een belangrijke rol spelen (deel I, p. 13). 

Van de 83 respondenten hebben 50 (60,2%) de brochure ontvangen. In de 

kleine ondernemingen ligt dit percentage aanmerkelijk lager (42,9%). 

Onze resultaten komen overeen met de gegevens van het onderzoek in opdracht 

van Economische Zaken. Het veldwerk van deze telefonische enquête (deel II) 

is gerealiseerd in de periode eind november tot medio december 1980. 

De brochure blijkt in 49% van de 505 bedrijven ontvangen te zijn. Voor de 

373 industriële bedrijven ligt dit percentage op 53% (p. 20). 

De verpakkings(middelen)indsutrie is in dit onderzoek niet afzonderlijk 

opgenomen. Kijken wij naar de percentages in de hout- en papierindustrie 

en de kunststofverwerkende industrie die de verpakkingsindustrie voor een 

groot deel overlappen, dan zeggen respectievelijk 53% en 61% van de onder

vraagden de brochure ontvangen te hebben. In het Tecmar-onderzoek is 

verder gevraagd naar leesintensiteit en aanknopingspunten voor eigen 

bedrijf. Voor alle 505 respondenten uit het bedrijfsleven zijn deze 

gegevens: 

heeft globaal gelezen 27% 

heeft geheel gelezen 8% 

ziet aanknopingspunten in de brochure 10%. 

De percentages voor de 373 industriële bedrijven uit deze steekproef 

liggen 1% tot 3% hoger. 

*) Het onderzoek is verricht door het centrum voor Technisch-economische Marketing 
B.V. (Tecmar), Amsterdam, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. 
Het verslag bestaat uit zes delen. Een deel Inleiding; verder deel I: Samenvat
ting; deel' II: Ontvangst; deel III: Beoordeling; deel IV: Ervaringen en ver
wachtingen; deel V: Advertenties. Het veldwerk is gerealiseerd via een telefoni
sche enquête van eind november tot medio december 1980 onder 505 bedrijven en 
201 intermediairs. Tevens zijn uitgebreide mondelinge interviews gehouden bij 50 
bedrijven die projectbureau 'Innovatie-Nu' benaderden in febr. 1981, Amsterdam. 

http://f0llpw7up__yan.de
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Dezelfde vraag is, naast de 505 bedrijven, gesteld aan 201 intermediairs. 

Uit de onderzoekresultaten blijkt dat slechts ongeveer de helft van de 

intermediars de brochure ontvangen heeft. 

Een aanmerkelijk kleiner deel van hen heeft de brochure ook werkelijk 

gelezen. Uiteindelijk ziet slechts 21% van de intermediairs aanknopings

punten in deze stimuleringsfaciliteiten. 

Behalve met het innovatiebeleid voelt men ook weinig affiniteit met het 

sectorbeleid. Dit heeft te maken met de concurrerende positie (angst 

voor het prijsgeven van bedrijfsgegevens) en twijfels over het functio

neren van de overheid in deze (deel I, p. 10). 

In deel IV is deze conclusie onderbouwd. Dit deel van het onderzoek 

doet verslag van 50 gesprekken die door de medewerkers van Tecmar gevoerd 

zijn met managers van bedrijven die gereageerd hebben bij het Project

bureau van Economische Zaken. Nadat de respondenten geattendeerd werden 

op de alinea's in de brochure over het sectorbeleid (en structuurverbe

tering) voelde 60% zich daardoor wel aangesproken. De helft van hen echter 

geeft te kennen dit beleid niet in relatie te zien met het eigen bedrijf. 

De terughoudendheid wordt extra duidelijk bij de overige respondenten, 

die niets zien in de maatregelen (ca 30%). De onderzoekers doen de 

suggestie om de terughoudendheid van de bedrijven te overwinnen door een 

goed sectorgerichte voorlichting over deze structuurverbetering (deel IV,p.35). 

Het projectbureau 'Innovatie-Nü' oogst in het algemeen waardering, al 

plaatsen relatief veel respondenten kanttekeningen bij het functioneren 

van een dergelijk bureau. De bemanning van het bureau zal meer bedrijfs

gericht moeten gaan werken. Bovendien vraagt men zich af of de aanvraag 

nu sneller zal lopen (deel IV, p. 37). 

6.8.4 Het rapport 'Zeifstandig_ondernemen' (I.T.S., 1981) is een verslag* 

van een onderzoek naar de problemen en mogelijkheden van het zelfstandig 

ondernemerschap in het midden- en kleinbedrijf (M.K.B.). Het rapport 

geeft o.a. informatie over de problemen die managers in het M.K.B, onder

vinden ten aanzien van het op de hoogte blijven van relevante overheids

maatregelen. Van de ondervraagden zegt 32% het op de hoogte blijven van 

relevante regelingen problematisch te vinden. Het ontbreken van een 

persoon of instantie die hen op de hoogte houdt wordt door 48% als oor

zaak aangemerkt. 

*) Dit onderzoek naar de problemen en mogelijkheden van zelfstandig ondernemer
schap in het midden- en kleinbedrijf werd in opdracht van de Raad voor het 
Midden- en Kleinbedrijf uitgevoerd door het Instituut voor Toegepaste 
Sociologie te Nijmegen. Het onderzoek werd eind 1977 gestart. De gegevens 
zijn door middel -van 765 interviews met ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf verzameld van begin mei tot eind oktober 1978. 
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De stelling dat vooral grote ondernemingen profiteren van subsidie-

maatregelen wordt door 55% van de ondernemers in het midden- en 

kleinbedrijf onderschreven (bijlage 6.1). 

Leggen wij nu deze gegevens naast de resultaten uit ons eigen onderzoek 

in de verpakkingsmiddelenindustrie. In de door ons onderzochte branche 

blijken 55 (66,2%) van de 83 ondernemingen hooguit de helft van de 12 

genoemde stimuleringsmaatregelen te kennen. Van hooguit 3 maatregelen 

zijn 24 (28,9%) respondenten op de hoogte. De gedachte dat grotere 

ondernemingen meer profiteren van subsidies e.d. wordt ook in ons onder

zoek bevestigd. In 88% van de grotere ondernemingen in de verpakkings

middelenindustrie werd sinds 1.1.78 wel eens gebruik gemaakt van 

stimuleringsmaatregelen. Voor de kleinere bedrijven bedroeg dit percen

tage 55%. 
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MENINGEN IN DE VERPAKKINGSMIDDELENINDUSTRIE 

Onderzoekresultaten 

Indeel E van de enquête zijn 10 stellingen geformuleerd. In tabel 7.1 

geven wij de meningen van de respondenten over deze uitspraken met 

betrekking tot de situatie in de verpakkingsindustrie weer. 

Tabel 7.1 Meningen in de verpakkingsmiddelenindustrie 

(in absolute getallen) 

geheel geen niet 
mee mee me mee 
eens eens ning eens 

Een onderneming die goed op de hoogte 20 43 12 6 
is van overheidsmaatregelen heeft een 
voordeel boven concurrenten. 

Op middellange termijn is het over- 1 9 29 34 
heidsbeleid ten aanzien van produkten 
uit onze branche duidelijk omlijnd. 

Topmanagers moeten op de hoogte zijn 34 47 1 1 
van bestaande en toekomstige over
heidsmaatregelen die hun produkt-
beleid raken. 

Veel overheidsmaatregelen zijn moei- 24 35 19 5 
lijk toe te passen voor de onderneming. 

Regulerende overheidsmaatregelen 7 16 43 14 
hebben de introduktie van gewijzigde 
en nieuwe produkten vertraagd. 

De toepassing van regulerende over- 13 33 27 10 
heidsmaatregelen heeft de prijs van 
produkten verhoogd. 

Overheidsmaatregelen zoals innovatie- 6 19 18 34 
subsidies en belastingfaciliteiten 
stimuleren de ontwikkeling van nieuwe 
produkten uiteindelijk niet. 

Overheidsmaatregelen zoals innovatie- 3 11 13 39 
subsidies en belastingfaciliteiten 
alléén, zijn voldoende om de ontwikke
ling van nieuwe produkten te stimuleren. 

De bedrijven in deze branche hebben vol- 0 15 23 36 
doende mogelijkheden om de nationale 
overheid bij de voorbereiding van over
heidsmaatregelen te beïnvloeden. 

De bedrijven in deze branche maken on- 10 26 40 6 
voldoende gebruik van de bestaande moge
lijkheden om overheden bij de voorbereiding 
van overheidsmaatregelen te beïnvloeden. 
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1. "Een onderneming die goed op de hoogte -is van overheids

maatregelen heeft een voordeel boven concurrenten" 

Tabel 7.1, geeft aan dat 63 van de 83 respondenten (75,9%) 

het met deze uitspraak eens is. Een interessant beeld ont

staat als wij hun mening vergelijken met het op de hoogte 

zijn van stimuleringsmaatregelen. Ruim 60% van hen die kennis 

van overheidsmaatregelen als concurrentievoordeel zien, 

kennen hooguit zes van de twaalf eerder genoemde stimulerings

maatregelen. Van de 8 (9,6%) managers die geen concurrentie

voordeel in kennis van overheidsmaatregelen zien, zijn er 3 

op de hoogte van meer dan zes stimuleringsmaatregelen. Mana

gers van grotere bedrijven wijken in hun oordeel niet signi

ficant af van kleinere ondernemingen. 

2. "Op middellange termijn is het overheidsbeleid ten aanzien 

van produkten uit onze branche duidelijk omlijnd" 

Deze stelling wordt door 44 (53%) managers ontkend, door 

10 (12%) gedeeld en 29 (34,9%) hebben geen mening. De 

respondenten van kleine ondernemingen hebben vaker geen 

mening (14) dan de middglgrote (10) en grote (5). Als ze 

wel een mening hebben, dan wijst deze in de richting van een 

ontkennend antwoord (78%). Hetzelfde geldt voor middelgrote 

(75%) en grotere (90%) ondernemingen. 

Enige opmerkingen die tijdens de interviews over deze stel

ling gemaakt zijn: "Het beleid is zo onduidelijk dat onze 

industrie tenminste het recht moet hebben om te weten of de 

overheid een beleid nastreeft." "Voor éénmalige verpakking 

versus retourglas is er een'zigzag' beleid." "Een duidelijk 

beleid is als je bijvoorbeeld.stelt dat over vijf jaar een 

aantal met name genoemde drijfgassen niet meer in spuitbussen 

mag voorkomen." 

3. "Topmanagers moeten op de hoogte zijn van bestaande en 

toekomstige overheidsmaatregelen die hun produktbeleid 

raken" 

Vrijwel alle respondenten onderschrijven deze uitspraak 

(81 = 97,6%). Of het nu grote, middelgrote of kleine onder

nemingen betreft, alle respondenten op één na, zijn eens

luidend van mening dat men niet om overheidsmaatergelen heen 

kan. Slechts één ondernemer met minder dan 25 werknemers 

ontkent de uitspraak. 



- 72 -

Een interessant beeld ontstaat als wij de bijna unanieme 

instemming met deze uitspraak vergelijken met het daadwerke

lijk op de hoogte zijn van de eerder genoemde twaalf sti

muleringsmaatregelen. Tweederde van de managers kent niet meer 

dan zes van de twaalf maatregelen (tabel 6.3.1). 

"Veel overheidsmaatregelen zijn moeilijk toe te passen voor 

de onderneming" 

Van de 83 ondervraagden zijn 59 (71,1%) het eens met deze 

uitspraak; 19 (= 22,9%) hebben geen mening en 5 (= 6%) hebben 

geen moeite met het toepassen van overheidsmaatregelen. De 

laatste groep bestaat uit 4 grotere en 1 middelgrote onder

nemingen. Een geïnterviewde respondent stelt, dat de hoeveel

heid maatregelen die voor het bedrijfsleven van toepassing 

zijn zo groot is, dat je door de bomen het bos niet meer 

ziet. Bovendien is het vaak niet duidelijk, bij wie je moet 

zijn. Al die maatregelen kosten het bedrijf veel tijd. 

Twee gesprekspartners die geen mening hebben, vinden de uit

spraak te algemeen of kunnen zich hierbij geen voorstelling 

maken. 

"Regulerende overheidsmaatregelen hebben de introduktie van 

gewijzigde en nieuwe produkten vertraagd" 

Bij analyse van tabel 7.1 valt ons allereerst het opvallend 

grote aantal respondenten op die geen mening hebben 

(43 = 51,8%). Interessant is voorts dat er weinig verschil 

bestaat tussen het aantal managers die het eens (23 = 27,7%) 

en oneens (17 = 20,5%) zijn met de stelling. Het onderscheid 

naar bedrijfsgrootte, levert geen duidelijke verschillen in 

de antwoorden op. 

"De toepassing van regulerende overheidsmaatregelen heeft de 

prijs van produkten verhoogd" 

Hoewel bij deze uitspraak ook veel managers geen mening 

aangeven (27) is toch wel een duidelijke bevestiging van 

de stelling te vinden bij 46 (= 55,4%) van hen; 10 direkteuren 

(= 12%) onderschrijven de stelling dat regulerende overheids

maatregelen prijsverhogend werken . Deze 10 respondenten zijn 

verdeeld over zowel de grote als de middelgrote en de kleinere 

bedrijven. 
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7. "Overheidsmaatregelen zoals innovatiesubsidies en belasting-

faciliteiten stimuleren de ontwikkeling van nieuwe -produkten 

uiteindelijk niet" 

De antwoorden op deze uitspraak zijn niet erg eenduidig: 

25 (30,1%) respondenten zijn het er (geheel) mee eens, 

40 (48,2%) ontkennen de stelling en 18 (21,7%) hebben geen 

mening. 

Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, vindt men iets vaker 

dat de innovatiesubsidies en de belastingfaciliteiten uit

eindelijk niet stimulerend werken. Van de grotere bedrijven 

vindt 28% stimuleringsmaatregelen uiteindelijk wel van belang. 

Voor middelgrote en kleine ondernemingen ligt dat percentage 

op resp. 26,7% en 35,7%. 

Van hen die van mening zijn dat subsidies en belastingfacili

teiten de ontwikkeling van nieuwe produkten uiteindelijk 

niet stimuleren zegt 68% dat de overheid deze subsidies wel 

moet geven (vraag A.13) en heeft datzelfde aantal (17 bedrijven) 

daarvan ook wel een gebruik gemaakt (vraag D.4), 

Zij die deze vorm van overheidshulp uiteindelijk wel belangrijk 

vinden voor het innovatieproces zeggen vrijwel allen 

(37 = 92,5%) deze helpende hand van de overheid ook goed te 

vinden. Door 31 bedrijven (77,5%) werd daarvan ook wel eens 

gebruik gemaakt. 

8. "Overheidsmaatregelen zoals innovatiesubsidies en belasting-

faciliteiten allêén3 zijn voldoende om de ontwikkeling van 

nieuwe -produkten te stimuleren" 

Ruim tweederde van de geënquêteerden is het oneens met deze 

stelling (56 = 67,5%); 14 (16,9%) vindt dat subsidies en 

belastingfaciliteiten voldoende zijn om de innovatie te sti

muleren en 13 (15,7%) hebben geen mening. 

De grotere bedrijven zijn het gemiddeld wat vaker oneens met 

de stelling dan de kleinere. 

Van de 56 managers die het oneens zijn met de stelling zeggen 

45 (80,4%) deze overheidshulp wel te waarderen en hebben 

40 (71,4%) daarvan ook wel eens gebruik gemaakt. 

De 14 direkteuren die deze ondersteuning van de overheid wel 

voldoende vinden zeggen slechts in 2 gevallen dat de overheid 

deze subsidies niet zou moeten geven en hebben in li van ae 14 

gevallen (92,9%) daarvan ook wel een gebruik gemaakt. 
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9. "De bedrijven in deze branche hébben voldoende mogelijkheden 

om de nationale overheid bij de voorbereiding van overheids

maatregelen te beïnvloeden" 

Van de 83 ondervraagden vinden 45 (54,2%) de bestaande mogelijk

heden om de nationale overheid te beïnvloeden onvoldoende, 

23 (27,7%) hebben geen mening en 15 (18,1%) vinden de bestaan

de mogelijkheden voldoende. 

De verdeling over deze antwoordmogelijkheden verschilt nauwelijks 

als men een onderscheid naar bedrijfsgrootte maakt. 

10. "De bedrijven in deze branohe maken onvoldoende gebruik van 

de bestaande mogelijkheden om overheden bij de voorberei

ding van overheidsmaatregelen te beïnvloeden" 

Een groot aantal managers, nl. 40 (48,2%), heeft hierover geen 

mening. Voor bijna de helft gaat het hierbij om managers uit 

de kleinere ondernemingen. 

Van hen die wel een mening weergeven zeggen 36 (43,3%) - vooral 

uit middelgrote en grotere bedrijven - de gebruikmaking van 

bestaande invloedskanalen onvoldoende te vinden. 

Slechts 7 ondervraagden vinden die gebruikmaking voldoende. 

7.2 Interpretatie 

Dat topmanagers op de hoogte behoren te zijn van overheidsmaatregelen 

die het produktbeleid raken, wordt door vrijwel alle managers onder

schreven. Volgens driekwart van de ondervraagden levert zulke kennis 

zlefs een concurrentievoorsprong op. Ondanks deze duidelijke meningen 

bleek uit hoofdstuk 6 dat 55 van de 83 respondenten niet meer dan de 

helft van de twaalf genoemde stimuleringsmaatregelen kennen. 

Vrijwel unaniem zijn de respondenten het eens met de stelling dat over

heidsmaatregelen relevant zijn voor het produktbeleid. Verwacht mag 

worden dat zij met het oog daarop de beleidsvorming en beleidsuitvoering 

van de overheid trachten te beïnvloeden. Daardoor kunnen zij de ruimte 

en vrijheid om een eigen produktbeleid te voeren vergroten. Die beïnvloe

ding vindt echter via bestaande kanalen volgens 43% van de respondenten 

onvoldoende plaats. Eén zo'n middel om het Rijksoverheidsbeleid te beïn

vloeden is actief te participeren in de politieke besluitvorming. 

In het volgende hoofdstuk zullen we de politieke geëngageerdheid van 

managers in de verpakkingsmiddelenindustrie daarom analyseren. 
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POLITIEKE GEËNGAGEERDHEID 

Managers hebben weinig interesse voor en participeren nauwelijks in 

de politiek. Zowel in Nederland als in het buitenland beluisteren 

wij deze uitspraak meer en meer. Deze politieke apathie doet zich voor 

binnen een maatschappelijke context waarin de relatie management en 

politiek steeds intensiever lijkt te worden. 

De gedachte achter deze kritiek is dat managers door een grotere inte

resse en participatie in de politiek de stem van het bedrijfsleven 

beter in de politiek kunnen laten doorklinken. Daarnaast zal het begrip 

voor en kennis van het Nederlandse ondernemingsgebeuren toenemen en de 

relevantie van overheidsmaatregelen voor het ondernemingsbeleid beter 

worden ingeschat als managers betrokken raken bij de politiek. Aan de 

andere kant kan door die betrokkenheid een ongewenste verstrengeling 

van belangen optreden en wordt het bedrijf wellicht in een politieke 

hoek gedrukt. Daarop kunnen dan weer reacties volgen van afnemers en 

externe belangengroepen of participanten binnen de onderneming. Boven

dien kost politieke participatie onder kantooruren de onderneming tijd 

en geld. 

In de enquête zijn een aantal vragen opgenomen over politieke geëngageerd

heid. Onder politiek geëngageerde managers verstaan we managers, die een 

grote mate participatie en/of interesse in de politiek vertonen. Hoe groot 

die interesse en participatie bij managers in de verpakkingsmiddelenindus

trie is, zullen we in de volgende twee paragrafen nagaan. Ook zullen we 

het belang van die geëngageerdheid voor het ondernemingsgebeuren analyseren 

*) Een reeks van artikelen in tijdschriften, kranten en redes: 

a) Prof.dr. M.P.C.M.van Schendelen: Ondernemers gedragen zich in 
de politiek als amateurs; NRC, 4.12.80. 

b) Mr. F. Bolkestein: Bedrijfsleven is te weinig actief; NRC, 4.12.80. 

c) Nieuwjaarsrede voorzitter K.v.K., Amsterdam, 1981. 

d) Fin. Dagblad: Onderzoek naar de relaties Management en Politiek, 

2.4.80. 

e) Econ.Dagblad: Management en Politiek apart bezig, 3.10.80. 

f) Econ.Dagblad: Kloof Management en Overheid bijna onoverbrugbaar, 
3.10.80. 

V.S.: Research report from the Conference Board, no. 777 (z.j.): 
'Politics and the Corporate Chief Executive', by David G. Moore. 

Fr. : de door V. Giscard d'Estaing al in 1965 opgerichte 'Club Perspec-
tives et Réalité', verslag M. & P., 17.3.80, H. Mouallem. 

Internat.: Economist, dec. 1976, gerefereerd in art. onder noot lb: 
Symposium van het European Management Forum (EMF) in 1977 te 
Genève: 'How should managers be involved in politics'. 
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8. 1 Politieke participatie 

Onder politieke participatie verstaan we, dat de managers direct of 

indirect pogingen ondernemen gericht op beïnvloeding van het overheids

beleid. 

Door in de politiek te participeren, leert de manager het politieke 

bedrijf beter kennen en kan hij daardoor bijvoorbeeld de relevantie 

van overheidsmaatregelen voor het produktbeleid beter op haar waarde 

inschatten. 

In de literatuur zijn vele indicatoren onderscheiden om de mate van poli

tieke participatie te meten. Mokken (1971, p. 316 e.v.) onderscheidt 

zelfs 21 vormen. De meeste vormen echter worden slechts door een gering 

aantal respondenten uitgeoefend, zodat het differentiërende karakter 

van deze gering is voor de gehele onderzoekspopulatie (zie Van Schendelen, 

1973, p. 204-213). In navolging van Breton (1974) noemt Van den Doel (1978, 

p. 136) zeven vormen van politieke participatie; 

1) deelname aan een pressiegroep of een actiegroep 

2) persoonlijke beïnvloeding van individuele politici via directe 
contacten of financiële steun 

3) toetreding tot een massabeweging (politieke partij) 

4) ontduiking en afwenteling van overheidsmaatregelen 

5) totstandbrengen van een collectief goed door particulieren 

6) migratie (stemmen met de voeten) 

7) het al dan niet uitbrengen van een stem op een bepaalde politieke 
partij. 

Evenals Van Schendelen waarschuwt Van den Doel ervoor dat we bij het 

meten van de variabele politieke participatie rekening moeten houden met 

de beschikbare hulpbronnen van de te onderscheiden onderzoekspopulaties, 

zoals geld, tijd, relaties, kennis enz. 

Gaan we er in ons onderzoek a priori vanuit, dat managers niet veel tijd 

voor politieke activiteiten vrij maken, dan zullen we indicatoren moeten 

opnemen die voor deze populatie relatief weinig tijdsintensief zijn. Enige 

voorzichtigheid bij het te strak doorvoeren van dit criterium lijkt overi

gens gerechtvaardigd. Onderzoek van Molleman (1972, p. 92) laat namelijk 

zien, dat de hoogte van de sociale klasse en inkomensgroep waartoe respon

denten zich rekenen positief correleren met de deelname aan collectieve 

acties. 
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Het Centraal Bureau voor de Statistiek (1981, Sociaal-Cultureel Kwar

taalbericht) beperkt zich in de operationalisatie tot een tweedeling 

in wel en niet politiek actief zijn. 

Politiek actief zijn die respondenten, die: 

a) aangeven lid te zijn van een politieke partij of politieke vereniging 
en die daarbij zeggen vergaderingen te bezoeken. 

b) personen die de vraag, of men wel eens onbetaald werk doet, bevesti
gend beantwoorden en die in het vervolg hierop aangeven dat dit 
werk ligt op het terrein van de politiek. 

Wij doen geen zelfstandig onderzoek naar de politieke participatie van 

managers en beperken ons daarom tot een aantal vragen, die een globale 

afspiegeling zijn van de door bovengenoemde schrijvers onderscheiden 

indicatoren. Als selectiecriterium bij het al dan niet opnemen van een 

variabele hebben wij gesteld, dat de variabele de persoonlijke inbreng 

van de respondent in de politieke besluitvorming zal moeten meten. 

In het onderzoek zijn slechts vragen opgenomen inzake lidmaatschap van 

politieke partijen, ontplooide activiteiten binnen politieke partijen en 

contractfrequentie met overheidsfunctionarissen en politici. Deze vragen 

worden hierna geanalyseerd. Waar mogelijk worden de resultaten vergeleken 

met gegevens voor de Nederlandse ondernemers (Lagendijk: Opinieonderzoek, 

1981) en de Nederlandse kiesgerechtigden (Nationaal Kiezersonderzoek (NKO), 

1977, 1981). 

Lidmaatschap 

In tabel 8.1 hebben we weergegeven hoeveel managers in de verpakkings

middelenindustrie lid zijn van een politieke partij. Ter vergelijking zijn 

ook de cijfers voor de totale Nederlandse populatie en de Nederlandse 

ondernemers opgenomen. Voor deze laatste gegevens baseren we ons op onder

zoek van derden, resp. het 'Nationaal Kiezersonderzoek' (1977 en 1981) en 

het rapport 'Nederlandse Ondernemers en Politiek' (1981). We lezen uit de 

tabel af, dat 28 (33,7%) van de managers in de verpakkingsmiddelenindustrie 

lid is van een politieke partij. In deze branche is men over het algemeen 

iets minder vaak lid dan collegae in andere branches (37%), maar veel vaker 

dan de gemiddelde Nederlandse stemgerechtigde (8,6%). 
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Tabel 8.1 Lidmaatschap van politieke partijen 

verpakkingsmidde
lenindustrie ^ ££ 

(verp.m. ) Ned.ondernemers Ned. kiezers 

abs. % % % 

lid 28 33,7 37 8,6 

geen 55 66,3 61 90,8 

geen antwoord 0 0 2 0,6 

Totaal 83 HX) HX) 100 

* ) Rapport 'Nederlandse Ondernemers en Politiek', p. 3.5. 

**) NKO, 1981, var 056. 

Activiteiten 

Van de 83 directeuren in verpakkingsmiddelenindus-rie hebben 16 (19,2%) 

vaak of zo nu en dan wat gedaan voor een politieke partij. 

De overige 67 (80,8%) doet dat zelden of nooit. Vergelijken wij deze 

resultaten met de ontplooide politieke activiteiten van de Nederlandse 

ondernemers, dan blijken die in 9% van de gevallen (N = 402) politieke 

activiteiten te ontplooien; de Nederlandse kiezers hebben voor 3,9% de 

afgelopen jaren (1977) wel eens wat gedaan voor een politieke partij 

(N = 1856). 

Contacten 

Van de ondervraagden hebben - als persoon - dus los van hun bedrijf 5 (6%) 

in de laatste jaren vaak contacten gezocht met politici of overheids

functionarissen, 23 (27,7%) deden dat zo nu en dan, een 55 (66,3%) zelden 

of nooit. 

8.2 Politieke interesse 

Als de ond'ervraagde belangstelling opbrengt voor de politiek, noemen we 

hem/haar politiek geïnteresseerd. Het zich openstellen voor politieke 

informatie via de media is daarvoor volgens Van der Eyk (1977, p. 23 e.v.) 

een goede graadmeter. 

In het onderzoek hebben we daarom vier vragen gesteld naar de mate waarin 

respondenten zich openstellen voor actualiteitenrubrieken op televisie, 

radio, politieke onderwerpen in de krant en de houding tijdens discussies 

over politieke problemen in gezelschappen waar men deel van uitmaakt. 



- 79 -

Mediagebruik 

In tabel 8.2 geven we weer in welke mate de directeuren in de verpakkings

middelenindustrie zeggen zich open te stellen voor informatie over poli

tieke onderwerpen, die hen door de publieke media worden aangeboden. 

Ter vergelijking hebben we ook de cijfers voor de totale Nederlandse 

populatie weergegeven, zoals die voorkomen in het Nederlandse Kiezers-

onderzoek (NKO). De vraagstelling in ons onderzoek wijkt door de vermel

ding van alle bestaande actualiteitenrubrieken en het Den Haag Vandaag 

programma nauwelijks af van de vraag in het NKO, waarin alleen enkele 

voorbeelden van zulke rubrieken genoemd worden. 

Tabel 8.2 Mediagebruik en actualiteitenrubrieken 

Medium T.V, Radio3) Krant 

Verp.m. 
Ned. . 

kiezers 
Verp.m. Verp.m. v.

N e d' 2) 
kiezers 

Gebruik abs 

14 

% 

16,9 

% 

20 

abs 

14 

% 

16,9 

abs 

52 

% 

62,7 

1 

bijna dagelijks 

abs 

14 

% 

16,9 

% 

20 

abs 

14 

% 

16,9 

abs 

52 

% 

62,7 27,3 

3 a 4 x / p.week 26 31,3 26,7 13 15,7 11 13,3 21,3 

1 a 2 x / p.week 31 37,3 34,5 22 26,5 18 21,7 30,8 

minder dan 1 x/ 
p. week 

9 10,8 12,8 25 30,1 2 2,4 15,3 

nooit 3 3,6 3,9 9 10,8 0 0 5,2 

geen antwoord/ 
weet niet 

83 

- -

83 

-

83 

- 0,1 

Totaal 83 100 100 83 100 83 100 100 

1) NKO, 1977, var 0006. Van de vraag naar de mate waarin men naar 
actualiteitenprogramma's op T.V. kijkt zijn geen gegevens over 1981 
bekend. 

2) NKO, 1981, var 007. De waarden in het NKO luiden: (bijna) altijd; 
vaak; zo nu en dan; zelden of nooit; kijk/luister/lees nooit; 
weet niet; geen antwoord. 

3) De vraag naar de mate waarin men luistert naar actualiteitenprogramma's 
op de radio is niet gesteld in het NKO. 

We zien nu in de tabel, dat de krant zeer intensief gebruikt wordt (63 

respondenten, 76% minimaal 3 keer per week). Via de radio wordt daaren

tegen veel minder informatie uit actualiteitenrubrieken gehaald (32,6% 

doet dit slechts minimaal 3 keer per week). De televisie ligt hier met 

48,2% tussen in. Vergelijken we deze informatiebenutting met die van de 

Nederlandse populatie, dan zien we dat de laatsten vooral minder frequent 

gebruik maken van de krant voor informatie over politieke onderwerpen 

(voor de radio zijn ons geen gegevens bekend). 
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Politieke discussie 

Tabel 8.3 geeft weer hoe de managers uit de verpakkingsmiddelenindustrie 

zich»tijdens discussies over politieke problemen in gezelschappen 

waarin ze verkeren,opstellen. 

Tabel 8.3 Deelname politieke discussies 

Verp. m.ind. Ned 
. . * 

. kiezers 

Deelname abs % % 

(bijna) altijd 28 33,7 

vaak 45 54,2 48,1 

alleen luisteren 9 10,8 36,9 

geen belangstelling 1 1,2 13,7 

weet niet/geen antwoord 

83 

- 1,3 

Totaal 83 100 100 

*) NKO, 1981, var 008 (N = 2305). De waarden in het NKO luiden: doet 
meestal mee met het gesprek; luistert met belangstelling; luistert 
niet; heeft geen belangstelling; weet niet; geen antwoord. 

We zien dat 73 (87,9%) vaak of (bijna) altijd aan zulke discussies deel

neemt. In vergelijkimg met de totale Nederlandse populatie is dat zeer 

hoog (48,1%). De vraagstelling in het NKO is vrijwel gelijk aan onze 

formulering, waarin twee voorbeelden van politieke problemen (kernenergie 

en abortus) werden genoemd. 

8.5 Interpretatie 

Bezien wij de resultaten over politieke participatie nauwkeuriger, dan 

blijkt dat 28 managers lid zijn van een politieke partij. Slechts 11 van 

hen doen zo af en toe of vaak wat voor de partij en zoeken contacten met 

politici of overheidsfunctionarissen. De overige 17 partijleden doen 

zelden of nooit wat voor een partij en zoeken ook geen contacten. Zij 

beperken zich tot een passief lidmaatschap. Zij voelen wel een zekere 

affiniteit met een politieke partij, maar willen zich niet te veel mani

festeren. Als redenen worden in de interviews dikwijls genoemd: 

- werknemers en afnemers beoordelen de manager met een zekere vooringe

nomenheid. 

onvoldoende tijd (men is vaak al meer dan 40 uur per week voor het 

bedrijf bezig). 

Ook vindt men dat politieke besluiten veelal traag tot stand komen. 
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De onderzoekers bespeuren bij deze categorie managers geen belangstelling 

voor of in enkele gevallen een duidelijk afkeer van het politieke gebeuren. 

Vergelijken we lidmaatschap en activiteit binnen politieke partijen van 

de managers in de verpakkingsmiddelenindustrie met die van alle Nederland

se ondernemers, dan zijn de eersten meer actief en iets minder vaak lid 

van een politieke partij. De vraagstelling in het Lagendijk-onderzoek 

'Nederlandse Ondernemers en Politiek' duidt echter wel meer in de richting 

van lidmaatschap van officiële instanties dan onze vraag en kan ons inziens 

dan ook het verschil tussen beide groepen voor een groot deel verklaren. 

Een door ons verwachte relatie tussen de politieke participatie van de 

directeuren in de door ons onderzochte branche en de grootte van het 

bedrijf waaraan zij leiding geven, blijkt slechts te bestaan voor de mate 

waarin men contacten meeft met politieke actoren: 'Managers van grote 

bedrijven zoeken meer contacten met politici en overheidsfunctionarissen 

dan managers van middelgrote en kleine bedrijven'. 

Opmerkelijk ten aanzien van de vier vragen over politieke interesse is 

dat de managers in verpakkingsmiddelenindustrie weinig luisteren naar 

actualiteitenprogramma's op de radio. Meer dan 40% van de ondervraagden 

luistert minder dan één keer per week. Toch legt dit medium weinig beslag 

op de tijdsbesteding van managers (luisteren, reizen, werken, enz. gaan 

immers vaak samen!). 

De krant kan in tegenstelling tot radio en televisie - waar een stipte 

programmering geldt - op elk gewenst moment gelezen worden. Wellicht vormt 

dit een verklaring voor het intensieve gebruik dat van de krant wordt 

gemaakt. Ook voor de meer specifieke informatie over overheidsmaatregelen 

speelt de krant een belangrijke rol. In hoofdstuk 6 bleek al, dat 59% van 

alle managers aangaf via de media in het algemeen informatie over overheids

maatregelen met betrekking tot het produktbeleid te ontvangen. We zien nu, 

dat de krant daarbinnen het meest wordt geraadpleegd. 

Resumerend stellen we vast, dat de managers in de verpakkingsmiddelen

industrie vaker lid zijn van een politieke partij en zich actiever binnen 

politieke partijen opstellen da de gemiddelde Nederlandse kiezer. In het 

gebruik van de media wordt de krant relatief intensief benut en wordt de 

politieke discussie niet gemeden. Daarmee onderscheiden de managers zich 

van het Nederlandse electoraat. Met deze constatering hebben we vraagtekens 

gezet achter de veel gehoorde uitlating dat ondernemers politieke apathie 

zouden vertonen. Zij vertonen dat ten aanzien van politieke participatie en 

interesse in elk geval minder dan de gemiddelde Nederlander. Dit wil niet 
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zeggen dat zij zich in vergelijking met andere soortgelijke referentie

groepen meer politiek opstellen. Recente, representatieve gegevens over 

dergelijke groeperingen zijn ons niet echter.bekend. 

8.6 Politieke geëngageerdheid en produktbeleid 

Uit het voorgaande bleek op welke wijze de respondenten scoren op zeven 

afzonderlijke politieke variabelen. Deze politieke variabelen waren: 

partij lidmaatschap 

activiteiten binnen een politieke partij 

contactfrequentie met politici en overheidsfunctionarissen 

actualiteiten op de T.V. 

actualiteiten op de radio 

politiek nieuws in de krant 

politieke discussie. 

Wij hebben onderzocht of er een verband bestaat tussen deze zeven variabelen 

en de mate waarin overheidsbeleid en -maatregelen worden betrokken bij de 

besluitvorming in een onderneming over bestaande en met name nieuwe produk-

ten. Is het bijvoorbeeld juist dat managers, die meer participeren en 

geïnteresseerd zijn in de politiek, beter op de hoogte zijn van overheids

maatregelen of meer gebruik maken van overheidsfaciliteiten ter stimulering 

van de industriële bedrijvigheid? 

Achtereenvolgens hebben we de relatie geanalyseerd tussen politieke varia

belen en: 

1) de mate waarin managers zeggen op de hoogte te zijn 

van 12 met name genoemde stimuleringsmaatregelen 

2) of ze van de stimuleringsmaatregelen gebruik hebben 

gemaakt 

3) of men een aantal met name genoemde gebieden van over

heidsbeleid en overheidsmaatregelen van toepassing acht 

op het produktbeleid van de onderneming. 

Met behulp van kruistabellen hebben we de richting en sterkte van de 

relaties onderzocht. De sterkte van het verband wordt uitgedrukt in 

Kendall's tau b. 

In onderstaande tabel 8.4 geven we voor de zeven politieke variabelen als 

een soort samenvatting de geconstateerde verbanden weer. 
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Tabel 8.4 Samenhang tussen politieke geëngageerdheid en overheids-

invloed (Kendall's tau b en gamma) 

Gebieden van overheidsbeleid 

1. van toepassing achten 

Reguleringsmaatregelen 

2. van toepassing achten 

Stimuleringsmaatregelen 

3. is er van op de hoogte 

4. gebruik van gemaakt 

Contactfrequentie 
met politici en 
overheidsfunc. 

tau 

.13 

18 

.23 

** 

gamma 

.22 

.31 

.42 

actualiteiten 
op de radio 

tau gamma 

14 

,24 

** 

.15 
** 

18 

.30 

,30 

*) tenzij anders aangegeven significant op het 5% niveau. 

**) significant op het 10% niveau. 

Uit de analyse blijkt dat met name de mate waarin managers contacten 

zoeken met politici en overheidsfunctionarissen, evenals de frequentie 

waarin zij naar actualiteitenrubrieken op de radio luisteren, verklarende 

variabelen lijken te zijn. 

Uit tabel 8.4 komt naar voren dat op het 5% significantieniveau de contact

frequentie positief samenhangt met het op de hoogte zijn van stimulerings

maatregelen. De Kendall's tau (zie voor een nadere toelichting paragraaf 

6.7) bedraagt .23 , een waarde die een duidelijk verband tussen beide 

variabelen aangeeft. We mogen daaruit concluderen dat managers die vaker 

contacten zoeken met politici en overheidsfunctionarissen van meer over

heidsmaatregelen op de hoogte zijn dan managers die dat minder vaak doen. 

Het gebruik maken van die stimuleringsmaatregelen hangt op het 11% signi

ficantieniveau positief samen met de contactfrequentie, maar valt bij de 

door ons gelegde significantiegrens van 10% net buiten de analyse. 

Het aantal gebieden van overheidsbeleid en -maatregelen die men van 

toepassing acht op het produktbeleid van de onderneming correleren posi

tief met contactfrequentie (resp. .13 en .18). 

Op grond van deze gegevens mag men derhalve zeggen dat - naarmate de 

contactfrequentie van managers met politici en overheidsfunctionarissen 

hoger wordt - zij eerder geneigd zijn gebieden van overheidsbeleid en 

overheidsmaatregelen van toepassing te verklaren op het produktbeleid. 
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Naarmate de contactfrequentie lager wordt, vindt men deze gebieden en 

maatregelen minder vaak van toepassing. Ook de mate waarin men politiek 

geïnteresseerd is en dit tot uitdrukking laat komen door het inwinnen 

van politieke informatie via actualiteitenrubrieken op de radio en het 

lezen van politiek nieuws in de krant toont een aantal significante 

relaties. 

De overige vier politieke variabelen hangen niet of nauwelijk samen met 

de variabelen die overheidsinvloed operationaliseren. Het lid zijn van 

en het ontplooien van activiteiten voor een politieke partij (als indi

catoren voor politieke participatie) verklaren de mate van verwevenheid 

tussen de rijksoverheid en de verpakkingsmiddelenindustrie helemaal niet. 

Het inwinnen van politieke informatie via T.V., en politieke discussie 

(als indicatoren voor politieke interesse) doen dat ook niet of nauwelijks. 

Samenvattend kunnen we voorlopig concluderen dat de verklaringskracht van 

politieke participatie en politieke interesse binnen de probleemstelling 

van het onderzoek zeker niet groot is te noemen. 
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RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK GESPLITST NAAR OVERIGE KENMERKEN 

Inleiding 

Tot nu toe zijn in dit verslag de uitkomsten van het onderzoek vanuit 

twee ingangen weergegeven. In hoofdstuk 4 t/m 7 zijn de algemene 

resultaten gesplitst naar de grootte van de onderneming, In hoofdstuk 8 

is de politieke geëngageerdheid van de respondenten geanalyseerd. Naast 

ondernemingsgrootte en politieke geëngageerdheid kunnen ook andere ken

merken van managers en ondernemingen antwoord geven op de vraag waarom 

de ene onderneming zich anders gedraagt dan de andere. 

In dit hoofdstuk worden de algemene resultaten gesplitst naar zeven 

overige kenmerken. Deze zeven ingangen tot het materiaal zijn: 

1. Aantal bedrijven waar men voorheen gewerkt heeft (bedrijfswisselingen) 

2. Leeftijd 

3. Aantal jaren dat men in de huidige functie werkzaam is 

4. Opleiding 

5. Functies in branche- en/of ondernemersorganisaties 

6. Aantal uren per maand besteed aan overheidsmaatregelen die produkt-

beleid raken 

7. Aantal innovaties sinds 1.1.1978. 

Evenals in de voorgaande hoofdstukken wordt onderzocht of deze kenmerken 

samenhangen met vier variabelen die overheidsinvloed operationaliseren. 

De uitspraken over statistische significantie van de uitkomsten zijn -

evenals in de vorige hoofdstukken - steeds gebaseerd op Kendall's tau 

(b/c) en gamma. Voor een korte toelichting van de interpretatie van deze 

statistische maten verwijzen wij naar paragraaf 6.7. 

In twee opeenvolgende paragrafen worden eerst de voornaamste conclusies 

van de resultaten naar deze ingangen gegeven. Terwille van de overzichte

lijkheid zullen wij ons hierbij beperken tot enkele naar onze mening 

interessante verbanden tussen overige kenmerken en variabelen. Daarna 

gaan wij na of onder controle van de variabele bedrijfsgrootte de aange

troffen relaties blijven bestaan, of verdwijnen. 

Onderzoekresultaten 

De eerste drie overige kenmerken (bedrijfswisselingen, leeftijd en aantal 

jaren in huidige functie) hangen - uitgaande van een 5% significantieniveau -

allen slechts met éën variabele samen, namelijk het gebruik maken van 

stimuleringsmaatregelen. 
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Zo maakt bijvoorbeeld de manager die ouder of langer werkzaam is in 

hetzelfde bedrijf minder gebruik van stimuleringsmaatregelen. 

De manager die in meerdere bedrijven werkzaam is geweest geniet juist 
2) 

meer van zulke faciliteiten. 

Voorts blijken managers die in meerdere bedrijven werkzaam waren iets 

vaker gebieden van overheidsbeleid voor hun produktbeleid relevant te 
. 3 ) . . 

vinden. Jongere managers kennen over het algemeen meer stimulermgs-
4) 

maatregelen dan ouderen. 

De overige kenmerken hangen systematisch met alle variabelen die overheids

invloed operationaliseren samen, iln tabel 9.1 worden deze kenmerken 

samenvattend weergegeven. 

Tabel 9.1 Samenhang tussen overige kenmerken en overheidsinvloed 

(Kendall's tau en gamma) 

Functies in 
branche- en/of 
ondernemers-

Opleiding organisaties 

tau gamma tau gamma 

Aantal uren per Aantal 
maand aan infor- innovaties 
matie-inwinning sinds 
overheid besteed 1.1.78 

tau gamma tau gamma 

Gebieden van 
overheidsbeleid 

1. van toepassing 
achten 

Regulerings-
maatregelen 

.33 .40 .34 .47 

2. van toepassing 
achten 

Stimulerings
maatregelen 

.40 .49 .31 .43 

3. van op de hoogte .37 .50 .30 .45 

4. gebruik van ge-
.20 .39 .17 .42 

maakt 

.22 

16 

14 ** 

17 ** 

,28 

.22 

.19 

.29 

,20 

.25 

,24 

.36 .44 

19** .27 

,41 

* ) Tenzij anders aangegeven significant op 5% niveau 

**) Significant op 10% niveau 

1) De tau's bedragen in dit geval beide -.20 

2) tau .18 

3) tau .10 

4) tau .14 
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Vooral opleiding vertoont een vrij duidelijke samenhang met de vier 

variabelen die overheidsinvloed operationaliseren. Naarmate managers 

een hogere opleiding hebben, achten ze meer gebieden van overheidsbeleid 

en reguleringsmaatregelen op hun produktbeleid van toepassing. Ook zijn 

ze beter op de hoogte van stimuleringsmaatregelen en maken ze daar eer

der gebruik van dan managers met een minder hoge opleiding. Zo'n zelfde 

verband, maar iets minder sterk, lezen we af voor managers die wel eens 

wat deden voor een branche- of werkgeversorganisatie. 

Managers die de laatste jaren wel eens functies vervulden in ondernemers-

of brancheorganisaties vinden meer beleidsterreinen en reguleringsmaat

regelen van toepassing. Ook zijn zij beter op de hoogte van stimulerings

maatregelen en maken daarvan eerder gebruik dan managers die zulke func

ties niet vervulden. 

Een minder sterk verband in dezelfde richting geldt voor het aantal uren 

dat men per maand in een bedrijf besteedt om op de hoogte te blijven van 

overheidsmaatregelen die het produktbeleid raken. 

Een vrij duidelijke relatie zien we tussen het aantal innovaties dat men 

de afgelopen drie jaar doorvoerde en het van toepassing achten van regu

leringsmaatregelen. Managers die meer innoveren blijken meer regulerings

maatregelen van toepassing te vinden op hun produktbeleid. Verder hebben 

zij meer kennis en genieten van meer overheidsfaciliteiten dan managers 

die minder vaak nieuwe produkten ontwikkelen of bestaande produkten be

langrijk aanpassen. 

9.3 Interpretatie 

Na statistische controle blijkt onafhankelijk van de grootte van het 

onderzochte bedrijf een directe relatie te bestaan tussen enerzijds 

opleiding, vervulde functies in branche- en/of ondernemersorganisaties, 

het aantal uren dat per maand besteed wordt aan informatie-inwinning over 

de overheid en het aantal doorgevoerde innovaties sinds 1.1.78 en ander

zijds de vier variabelen die overheidsinvloed operationaliseren. In deze 

gevallen is dus geen sprake van een schijnverband. Zo zijn bijvoorbeeld 

beter opgeleide managers ook in kleine ondernemingen beter op de hoogte 

van overheidsmaatregelen die het produktbeleid beïnvloeden. 
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CONCLUSIES 

Per hoofdstuk zullen hier de voornaamste resultaten van het onderzoek 

in de verpakkingsmiddelenindustrie worden samengevat. Centraal staat 

de beantwoording van de in hoofdstuk 1 geformuleerde probleemstelling: 

'In hoeverre en op welke wijze wordt besluitvorming in een onderneming 

- over bestaande en met name nieuwe produkten - beïnvloed, door overheids

maatregelen en door welke ?' 

De invloed van de overheid is. in het bijzonder geanalyseerd voor 

regulerings- en stimuleringsmaatregelen. Daarnaast is enige aandacht 

geschonken worden aan de vraag welke rol een aantal brede gebieden van 

overheidsbeleid, de overheidsvraag en de infrastructuur (onderzoeksinstel

lingen als TNO, CNO, CIVO, Technische Hogescholen e.d.) spelen in deze 

industrie. Bovendien hebben wij getracht een beeld te geven van politieke 

geëngageerdheid van managers en bezien of dit gegeven verband houdt met 

het op de hoogte zijn van overheidsbeleid. 

Doel en opzet van het onderzoek. Het onderzoek vond plaats in het kader van het 

mantelproject 'Management en politiek*. Het veldonderzoek in de verpakkingsmid

delenindustrie vond plaats van juni tot augustus 1981. Dit project wil wetenschap

pelijk nieuwe inzichten geven in de verwevenheid van handelingen van 

overheid en bedrijfsleven. Maatschappelijk wil het een bijdrage leveren 

aan beter samenspel van ondernemingen en overheden, waar mogelijk, en 

een beter tegenspel waar nodig. Het onderzoek is gehouden onder managers 

in de yerpakkingsmiddelenindustrie. Wij hebben ons beperkt tot onderne

mingen die papier, karton en flexibele kunststofverpakking produceren.Dergegevens 

zijn verzameld door schriftelijke enquêtes en aanvullende mondelinge inter

views. Uiteindelijk werden 84 van de 125 enquêteformulieren terugontvangen. 

Dat wil zeggen een respons van 67,2%. Eén moederbedrijf is om dubbeltelling 

te voorkomen buiten de analyse gehouden. Derhalve is in dit verslag steeds 
gerapporteerd over 83 bedrijven. 

Een profielschets 'de Persoon'. Het volgende beeld komt naar voren. De respondent 

is in het algemeen directeur/eigenaar, heeft twee werkgevers gehad en 

middelbare school als hoogste opleiding gevolgd. De gemiddelde leeftijd is 

48 jaar. Oudere managers leiden vooral kleinere ondernemingen. Managers 

met een hogere opleiding komen in de verpakkingsmiddelenindustrie met name 

voor bij middelgrote en grote bedrijven. 

Hun mening over drie soorten overheidsingrijpen is: 

slecht renderende bedrijven niet steunen (86,7%) 

subsidie geven voor produktinnovatie (80,7%) 

- regulerend optreden bij het oplossen van milieuproblemen (98,8%). 
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[4] De onderzochte ondernemingen. Van de 83 ondernemingen zijn 41 bedrijven 

zelfstandig zonder dochterbedrijven 9 bedrijven zijn zelfstandig met één 

of meer dochterbedrijven en 33 ondernemingen zijn een dochterbedrijf. 

In de verpakkingsmiddelenindustrie heerst een hoge organisatiegraad: 74 

(89,1%) van de 83 ondernemingen zijn lid van één of meerdere ondernemers-

en/of brancheorganisaties. Men is voornamelijk bij het VNO (64) en de VKF 

(38) aangesloten. Door 27 managers zijn de laatste jaren in of namens 

deze organisaties wel eens functies vervuld. 

Het aantal werknemers over de 83 ondernemingen loopt uiteen van 0 tot 

bijna 800. In het verslag hanteren wij de volgende indeling: 

- kleine ondernemingen (0 - 24 werknemers) 

- middelgrote ondernemingen (25 - 99 werknemers) 

grotere ondernemingen (100 en meer werknemers). 

De drie klassen tellen respectievelijk 28, 30 en 25 ondernemingen. 

In 1980 heeft het merendeel van de ondernemingen niets aan overheidsin

stellingen (R.I.B., gemeenten e.d.) verkocht. De overige bedrijven zijn 

slechts voor een gering deel van hun omzet afhankelijk van de overheid. 

[5] Het produktbeleid over de afgelopen 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 en 

niet om de handel in verpakkingsmaterialen. Het produktbeleid is toege

spitst op het ontwikkelen van nieuwe en belangrijk wijzigen van bestaande 

produkten. Beide vormen van produktvernieuwing zijn als innovatie aange

duid. Een eerste vraag betreffende overheidsmaatregelen laat zien dat 29 

managers gezamenlijk 49 maatregelen sinds 1.1.78 bij hun produktbeleid 

hebben betrokken. In totaal 53 respondenten hebben in deze periode geen 

overheidsmaatregelen in aanmerking genomen. Eén manager heeft deze vraag niet 

beantwoord. 

[5.1] Bij 61 bedrijven is sinds 1.1.78 op een of andere manier een innovatie 

doorgevoerd. Afgezien van twee bijzondere ondernemingen zijn door '39 

bedrijven 158 (voor het eigen bedrijf) nieuwe produkten en bij 48 bedrijven 

376 belangrijke wijzigingen tot stand gekomen. 

[5.2] Geen enkele respondent vermeldt in de enquête de overheid (als afnemer, regel

gever of via onderzoekinstellingen) als bron waaruit een idee voor innovatie 

is verkregen. Met name het eigen bedrijf (onderzoek en ontwikkeling, marketing 

en andere afdelingen) en afnemers vormen een belangrijke bron van inspiratie, 

De belangrijke rol van afnemers voor het innovatieproces blijkt nog duide

lijker uit vergelijkbaar onderzoek op dit terrein (Von Hippek, 1978, 

Crawford, 1980). 
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[5.3] Niet alleen bij het initiëren van innovaties, maar ook bij het niet 

uitvoeren van plannen kan de overheid een rol spelen. Bij 45 van de 83 

onderzochte bedrijven is de uitvoering van een innovatie wel eens 

achterwege gebleven. Bedrijfseconomische- en marktoverwegingen zijn 

hierbij de voornaamste oorzaken geweest. De overheid vormt slechts in 

twee gevallen een reden om de innovatie niet door te zetten. 

[6] De invloed is eerder in paragraaf 6.1 omschreven als het effect van de 

aanwezigheid of aanwending van het min of meer duurzaam vermogen van 

de overheid om managers ertoe te bewegen iets te doen of juist na te 

laten. Deze effecten zijn geoperationaliseerd aan de hand van een aantal 

variabelen: 

van toepassing vinden van gebieden van overheidsbeleid 

van toepassing vinden van reguleringsmaatregelen 

op de hoogte zijn van stimuleringsmaatregelen 

gebruik maken van stimuleringsmaatregelen. 

Deze vier effecten hebben wij 'variabelen die overheidsinvloed operatio

naliseren' genoemd. 

Oriënterende gesprekken vooraf met experts en publicaties van overheid, 

branche- en vakorganisaties hebben geleid tot de selectie van: 

14 gebieden van overheidsbeleid 

13 reguleringsmaatregelen 

12 stimuleringsmaatregelen. 

Zoals aangegeven, is het mogelijk dat een aantal beleidsterreinen (door 

middel van bijvoorbeeld maatregelen die het algemeen economisch klimaat 

beïnvloeden) indirect het produktbeleid van ondernemingen raakt. De ge

noemde reguleringsmaatregelen daarentegen beogen het vervaardigen van 

produkten meer direct te raken. A priori mocht verwacht worden dat deze 

maatregelen voor een groot deel op de verpakkingsmiddelenindustrie van 

toepassing zijn. 

[6.1] Het loon- en inkomensbeleid, het investeringsbeleid en het energiebeleid 

acht men het meest van toepassing op het produktbeleid van de onderneming. 

Het sectorbeleid acht men in de verpakkingsmiddelenindustrie nauwelijks 

relevant. 

[6.2] De respondenten vinden twee reguleringsmaatregelen veel van toepassing. 

Het verpakkings- en gebruiksartikelenbesluit en de produktenaansprakelijk-

heid worden door respectievelijk 51 en 49 managers in aanmerking genomen. 

De overige elf maatregelen zijn voor hooguit 32 respondenten van belang. 
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[6.3] Meer dan 90% van de ondervraagden is op de hoogte van de Wet Investerings

rekening (WIR). Twee andere stimuleringsmaatregelen die men veel kent 

zijn de innovatie-stimuleringsregeling en de subsidies voor energiebespa

ring. Slechts 11 managers zijn op de hoogte van de subsidie voor advies-

kosten bij toepassing micro-electronica in produkt of produktieproces. 

Van de subsidie en hulp bij verwerving van licenties en octrooien hebben 

niet meer dan 13 respondenten gehoord. Ook de kennis van de overige 

faciliteiten is zeer gering. Dit ondanks het feit dat tal van instanties 

zich met voorlichting op dit terrein bezighouden. 

Van de 83 respondenten hebben 60 (74%) sinds 1.1.78 wel eens gebruik 

gemaakt van stimuleringsmaatregelen. Veruit het meest is van de WIR 

gebruik gemaakt door 54 (65,1%) ondernemingen. Op grote afstand volgen 

op de tweede en derde plaats de subsidieregelingen voor energiebesparing 

8 (9,6%) en het kwaliteitsplan 7 (8,4%). 

Volgens 21 managers genoot hun bedrijf de laatste drie jaren geen facili

teiten zoals premies, subsidies e.d. 

Het antwoord op de probleemstelling kunnen wij als volgt samenstellen: 

De wijze waarop en de mate waarin de overheid het produktbeleid via haar 

vraag beïnvloedt blijkt zeer gering. Enerzijds doordat de overheidsvraag 

slechts een gering aandeel van de totale omzet van de individuele be

drijven vormt. Anderzijds doordat zij als afnemer, regelgever of via haar 

infrastructuur(onderzoekinstellingen als TNO/CIVO en Technische Hogescholen) 

geen enkele keer in de enquête als bron voor nieuwe ideeën wordt genoemd. 

De uitvoering van innovatieve plannen is als gevolg van overheidsin

vloed slechts in twee gevallen achterwege gebleven. 

Wel worden een aantal gebieden van overheidsbeleid, regulerings- en 

stimuleringsmaatregelen op het produktbeleid van ondernemingen veel van 

toepassing verklaard. Zowel direct als indirect kunnen zij ov> het 

produktbeleid inwerken. 

De verstrekking van een innovatiesubsidie en een regulering als het ver-

pakkings- en gebruiksartikelenbesluit raken direct het produktbeleid. Het 

loon- en inkomensbeleid daarentegen zal veelal indirect het produktbe

leid beïnvloeden. Het produktbeleid wordt dan als afgeleide van het totale 

ondernemingsbeleid gezien. 

De gecumuleerde gepercipieerde invloed per gebied en maatregel liep uit

een van weinig tot meer dan middelmatig. De totale invloed van al deze 

gebieden en maatregelen samen hebben wij niet willen vaststellen. Behalve 

het ordinale karakter speelt bij dit besluit ook een andere overweging mee. 
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Zo kan bijvoorbeeld de middelmatige invloed die uitgaat van een breed 

terrein als het fiscale beleid moeilijk opgeteld worden bij een minder 

breed prijsbeleid. Hetzelfde geldt voor de sommatie van meer specifieke 

reguleringsmaatregelen. Ook deze maatregelen verschillen in omvang. 

In aansluiting op de probleemstelling worden nu met de gegevens uit dit 

hoofdstuk de twee hypothesen getoetst. 

De eerste luidt: 'Managers_zi2n_onvoldoende_op_de_hoogte van_overheids-

SSêtEëSËlËB'• Voor stimuleringsmaatregelen is deze hypothese te toetsen 

met behulp van de gegevens uit tabel 6.3.1. Daaruit blijkt dat meer dan 

de helft van de managers niet op de hoogte is van acht van de twaalf 

aangegeven faciliteiten. Dit resultaat is opmerkelijk laag, gezien de 

grootscheepse reclame die voor de campagne Innovatie-Nü is gemaakt. 

Op grond van deze uitkomst kan de hypothese voor wat betreft stimulerings

maatregelen niet verworpen worden. 

Overigens hebben slechts 50 (60,2%) respondenten in de verpakkingsmidde

lenindustrie de brochure Innovatie-Nü ontvangen. Volgens het Ministerie 

van Economische Zaken is deze publicatie echter aan alle industriële 

ondernemingen verzonden die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. 

Onze bevindingen komen overeen met de uitkomsten van het onderzoek van 

Tecmar - in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken - naar het 

effect van de campagne Innovatie-Nu. Daaruit blijkt dat de brochure in 

de hout-papier-industrie door 53% en in de kunststof(verwerkende) industrie 

door 61% was ontvangen (Tecmar, 1981, p. 11). Opgemerkt zij, dat de ver

pakkingsmiddelen) industrie in het Tecmar-onderzoek niet als afzonderlijke 

bedrijfstak is opgenomen. 

De hypothese is in dit onderzoek niet getoetst voor beleidsterreinen en 

reguleringsmaatregelen. Toch geven de uitkomsten van de interviews en de 

enquête ons aanleiding tot twee opmerkingen. 

Uit de interviews komt naar voren dat een aantal respondenten zich geen 

voorstelling van het sectorbeleid kunnen maken. De enquêteresultaten 

wijzen er op dat slechts weinig managers op de hoogte zijn van het consu

mentenbeleid. Zo vinden slechts 13 respondenten het consumentenbeleid van 

toepassing op hun produktbeleid. Anderzijds vinden bijvoorbeeld wel 51 en 

49 respondenten het verpakkings- en gebruiksartikelenbesluit respectievelijk 

de produktenaansprakelijkheid van toepassing. En deze twee regulerings

maatregelen zijn nu juist een onderdeel van het consumentenbeleid. 
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De tweede hypothese die wij toetsen luidt: 'Managers van_middelgrote en 

kleine ondernemingen_zi2n_minder_og_de_hoogte_van_ove^ 

dan_managers van_grotere_ondernemingen'. In hoofdstuk 6 vinden wij een 

duidelijke bevestiging van deze hypothese voor wat betreft stimulerings

maatregelen. Daar is expliciet aan de orde gekomen of managers op de 

hoogte zijn van algemene stimuleringsmaatregelen. Zo kennen de respon

denten in kleine ondernemingen gemiddeld 4, in middelgrote 5 en in de 

grotere ondernemingen 7 stimuleringsmaatregelen. Er blijkt dus een 

duidelijk verband te bestaan tussen bedrijfsomvang en het op de hoogte 

zijn van stimuleringsmaatregelen. 

De bedrijfsomvang blijkt ook met de overige drie variabelen die overheids

invloed operationaliseren duidelijk samen te hangen. Naarmate de 

bedrijfsomvang groter is vinden managers meer gebieden van overheidsbeleid 

en meer reguleringsmaatregelen van toepassing op hun produktbeleid. Boven

dien maakten zij sinds 1.1.78 vaker gebruik van stimuleringsmaatregelen. 

[7] Meningen. Vrijwel unaniem (97,6%) vinden de managers in de verpakkings

middelenindustrie dat zij op de hoogte behoren te zijn van overheidsmaat

regelen die hun produktbeleid raken. Het merendeel van de respondenten is 

van mening dat deze kennis concurrentievoordeel oplevert (75,9%), over

heidsmaatregelen moeilijk toepasbaar zijn (71,1%) en in regulerende vorm 

de prijs van produkten verhogen (55,4%). 

Of regulerende overheidsmaatregelen de introductie van nieuwe produkten 

vertragen kunnen de meeste respondenten niet beantwoorden (51,8%). Ook 

wat betreft de stelling dat de bedrijven in deze branche onvoldoende 

gebruik maken van de bestaande mogelijkheden om overheden bij de voorbe

reiding van overheidsmaatregelen te beïnvloeden heeft 48,2% geen mening. 

Over het algemeen zegt men dat innovatiesubsidies en belastingfaciliteiten 

alleen niet voldoende zijn om de innovatie te stimuleren (67,5%). Wel zijn 

deze faciliteiten volgens velen (48,8%) uiteindelijk mede van belang. 

Meer dan de helft (54,2%) van de ondervraagden is ontevreden over de moge

lijkheden om de nationale overheid te beïnvloeden. Bovendien is volgens 

hen het overheidsbeleid ten aanzien van verpakkingsprodukten niet duidelijk 

omlijnd (53%). 
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Politieke geëngageerdheid. In verhouding tot de Nederlandse kiezers zijn 

de managers in de verpakkingsmiddelenindustrie vaker lid van een politie

ke partij en verrichten zij meer werkzaamheden voor de partij. Ook lijken 

zij meer geïnteresseerd te zijn in politieke problemen dan de Nederlandse 

kiezer. 

Met deze constatering hebben wij voor de verpakkingsmiddelenindustrie 

vraagtekens gezet achter de veel voorkomende opvatting dat ondernemers 

apathie koesteren ten opzichte van politiek. Vergelijkingen met overeen

komstige referentiegroepen in plaats van de Nederlandse kiezer zouden 

waarschijnlijk tot andere conclusies kunnen leiden. Recente en represen

tatieve onderzoekgegevens hierover waren echter niet voorhanden. 

Een meer intensieve betrokkenheid bij de politiek stuit - zo bleek uit de 

aanvullende interviews - op nogal wat bezwaren. Hoewel men het belang 

daarvan voor het bedrijfsleven als geheel erkent, wegen de individuele 

belangen in de persoonlijke en bedrijfssfeer zwaarder. 

De gedachte dat de relatie tussen overheidsmaatregelen en produktbeleid 

mede door de politieke geëngageerdheid van managers verklaard zou kunnen 

worden, is niet bevestigd. Alleen de mate waarin managers los van hun 

bedrijf contacten zoeken met politici of overheidsfunctionarissen hangt 

zwak positief samen met de mate waarin managers overheidsinvloed ervaren. 

Overige kenmerken. Van de zeven overige kenmerken blijken opleiding en 

het vervullen van functies in branche- en/of ondernemersorganisaties vrij 

sterk positief samen te hangen met de vier variabelen die overheidsinvloed 

operationaliseren. Zo zal naarmate zijn opleiding hoger is de manager 

meer stimuleringsmaatregelen kennen. Dit is zelfs onafhankelijk van het 

feit of hij in een groter, middelgroot of klein bedrijf werkzaam is. 

Voorts blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het aantal innova

ties dat men sinds 1.1.78 doorvoerde en het gebruik van stimuleringsmaat

regelen. 
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SLOTOPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN 

In dit laatste hoofdstuk worden als aanvulling op de samenvatting en 

conclusies mogelijke aanbevelingen voor de betrokkenen op een rij gezet. 

Achtereenvolgens komen ter sprake: managers, intermediairs en de rijks

overheid. 

Managers , ondernemingen, 

Uit de analyse van de resultaten van het onderzoek in de verpakkingsmidde

lenindustrie blijkt dat behalve afnemers, leveranciers en anderen, ook de 

overheid invloed uitoefent op het produktbeleid van ondernemingen. Hieruit 

volgt dat de manager oog zal moeten hebben voor overheidsmaatregelen en 

steeds moet bepalen of ze van invloed (zullen) zijn op het produktbeleid. 

Managers die actief lid zijn van een branche- of ondernemersorganisatie 

blijken hiertoe beter in staat te zijn dan hun collega's, die niet actief 

lid zijn van belangenverenigingen. Actieve organisatieleden weten ook beter 

dan niet-actieve leden hoe zij kunnen profiteren van door de overheid 

beschikbaar gestelde fondsen en subsidies. Leidinggevenden die weleens 

contact hebben met politici en overheidsfunctionarissen achten meer 

gebieden van overheidsbeleid en overheidsmaatregelen van toepassing dan 

degenen zonder contacten. Een actief lidmaatschap van belangenverenigingen 

en een regelmatig contact met ambtenaren en politici lijkt daarom wenselijk. 

Het bovenstaande geldt voor bestaande overheidsmaatregelen, maar in dit 

verband dient ook gewezen te worden op het belang van voorgenomen, nog in 

discussie zijnde overheidsmaatregelen. Hoewel de uiteindelijke vorm, 

inhoud en datum van invoering van een maatregel voor de betrokken manager 

soms moeilijk is in te schatten, mag dit toch geen vrijbrief zijn om er 

dan maar geheel geen aandacht aan te schenken. Bij sommige ondernemingen 

konden beoordelingsfouten van (toekomstige) overheidsmaatregelen slechts 

tegen hoge kosten alsnog worden gecorrigeerd. In andere gevallen werd een 

aanzienlijke subsidie niet aangevraagd, omdat de bedrijfsleiding van het 

bestaan ervan niet op de hoogte was of de procrdure te ondoorzichtig vond. 

Uit de vraaggesprekken - in aanvulling op de schriftelijke enquête - blijkt 

dat overheidsinformatie nog al eens beschikbaar komt op een moment, waarop 

een manager er geen onmiddellijke behoefte aan heeft. Als een bedrijf niet 

innoveert, is het niet geïnteresseerd in innovatiesubsidies. De toegestuur

de informatie raakt zoek en is niet meer bij de hand als er wel aan 

innovatie wordt gedacht. Het aanwijzen van een medewerker, die 
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verantwoordelijk is voor het opbergen en bijhouden van dit soort informatie, 

is gewenst. Systematisch opbergen en registreren van relevante overheids

maatregelen of voorgenomen beleid is voor ondernemingen van belang. Bij 

kleine ondernemingen zal hiermee uiteraard geen dagtaak zijn gemoeid. In 

grotere bedrijven kan worden overwogen om overheidsinformatie op te 

nemen en te integreren in het Management-Informatie-Systeem. 

Naast het intern verzamelen en opslaan van gegevens over de overheid en 

belangrijke politieke ontwikkelingen kan ook gedacht worden aan het syste

matisch vastleggen waar en welke informatie beschikbaar is. Kleinere onder

nemers kunnen - meer dan zij tot nu toe deden - profiteren van de kennis 

die bij ondernemers- en brancheverenigingen aanwezig is. 

Intermediairs 

In de verpakkingsmiddelenindustrie worden tien verschillende bronnen voor 

overheidsinformatie geraadpleegd. De intermediaire organisaties vervullen 

in het proces van informatie verzamelen en verschaffen een belangrijke 

rol. Deze studie gaf inzicht in welke mate managers in de verpakkingsmidde

lenindustrie gebruik maken van de voorlichtende functie van deze organisa

ties. De indruk bestaat dat de voorlichting doelmatiger en doeltreffender 

kan. Intermediaire organisaties lijken hun informatie onafhankelijk van 

elkaar te verspreiden. De manager, zo bleek uit de vraaggesprekken, wordt 

overspoeld met veelal dezelfde informatie. Brochures, krantjes of periodie

ken verdwijnen soms op de grote stapel ongelezen stukken. Of in de prullen

bak. Hiermee dreigt ook een stuk unieke informatie verloren te gaan, die 

voortkomt uit de specialistische kennis van deze intermediairs. 

Een duidelijke afbakening naar onderwerp of taken lijkt ons gewenst. Door 

profilering van de intermediaire organisatie en haar voorlichtende rol kan 

de manager weten waar hij voor elke informatie terecht kan. In aansluiting 

op de huidige taken kan bijvoorbeeld de volgende werkverdeling plaatsvinden: 

- de ondernemersorganisaties lijkt het meest geschikt om voorlichting te 

geven over het algemeen economisch klimaat. 

- de Kamers van Koophandel en Fabrieken zouden zich kunnen concentreren 

op het vestigingsbeleid en op de regionale aspecten van de bedrijfs

uitoefening. 

- branche-organisaties lijken uitermate geschikt om de meer specifieke 

informatie over te dragen. 
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Binnen de intermediaire organisaties zelf zal een verantwoordelijke 

'overheidsvoorlichter' moeten worden aangewezen, die managers na een 

telefoontje of brief gelijk van dienst kan zijn. Branche- en ondernemers

organisaties dienen in het bijzonder hun aandacht meer te richten op de 

kleinere ondernemingen. In verhouding tot andere informatiebronnen, 

waaruit de manager van de kleine onderneming put, nemen deze organisaties 

tot nu toe een ondergeschikte positie in. Maar ook ten opzichte van 

collega's uit de middelgrote en grotere bedrijven herkent de manager uit 

kleinere ondernemingen zich nog te weinig in de voorlichting over over

heidsmaatregelen via deze intermediairs. 

De branche-organisatie zal in haar rol als behartiger van het groepsbelang 

ook over de nationale grenzen heen moeten kijken. De Europese Gemeenschap 

lijkt als initiator van gemeenschappelijk en nationaal beleid steeds 

belangrijker te worden op (met name) gebieden als het mededingings- en 

consumentenbeleid. 

Overheid 

Zowel uit het verkennend onderzoek 'Topfiguren spreken zich uit' als uit 

het onderzoek binnen de verpakkingsmiddelenindustrie is naar voren gekomen 

dat er bij managers een gebrek aan kennis bestaat ten aanzien van procedu

res en werkwijze van overheidsdiensten. Zo levert het verkrijgen van bouw-

of hinderwetvergunning nogal wat moeilijkheden op. 

Om alle 'rompslomp' bij de subsidie-aanvraag voor innovaties te voorkomen 

wordt zo'n aanvraag door ondernemers zelfs wel eens achterwege gelaten. 

Op korte termijn kan het meer inschakelen van een 'proj'eet-ambtenaar' 

- zoals binnen enkele gemeenten, provincies en departementen reeds plaats

vindt - hierin wellicht verbetering aanbrengen. 

Komt een manager bijvoorbeeld met een plan voor de uitbreiding van zijn 

bedrijfsactiviteiten, dan hoeft hij niet zelfstandig zijn weg langs aller

lei overheidsinstanties te vervolgen. Samen met de voor dit project 

verantwoordelijk gestelde ambtenaar worden dan allerlei formaliteiten 

afgehandeld. 

Bijkomend voordeel van deze werkwijze kan zijn, dat de aanvraagprocedures 

aanmerkelijk versneld zouden kunnen worden. 

Veel managers zijn overigens niet op de hoogte van de talrijke stimulerings

maatregelen. Van belang lijkt hier de vraag in hoeverre bestaande subsidies 

en faciliteiten vereenvoudigd kunnen worden. 
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Opvallend is dat gebieden van overheidsbeleid als loon- en inkomensbeleid, 

investeringsbeleid en energiebeleid naast meer specifiek bedrijfstak

gerichte overheidsmaatregelen ook een belangrijke rol spelen in de verpak

kingsmiddelenindustrie. Indien de overheid het ontwikkelen van nieuwe 

produkten wil bevorderen, zal zij zeker ook het belang van globale maat

regelen en beleidsterreinen moeten onderkennen. 

Bij de meer algemene overheidsvoorlichting over regulerings- en stimulerings

maatregelen, met als doelgroep het midden- en kleinbedrijf, dient de 

overheid meer gebruik te maken van de dagbladpers. De managers putten hun 

informatie over overheidsmaatregelen voor een belangrijk deel uit die 

media. Binnen de media wordt het dagblad door managers van kleine onderne

mingen momenteel het meest intensief benut. 

De meer specifieke voorlichting zou de overheid in samenwerking met branche

organisaties kunnen verzorgen. De specifieke kennis binnen deze organisaties 

maakt het mogelijk de overheidsmaatregelen direct hanteerbaar te maken voor 

de individuele bedrijven. Door een marktgerichte benadering wordt de over

heidsinformatie toegesneden op de behoeften van de afnemer. In dit geval 

de ondernemer, die de maatregelen moet gaan toepassen. Zonder deze speci

fieke branchebenadering blijft de overheidsvoorlichting weinigzeggend. Er 

zijn dan wel richtingaanwijzers door de overheid uitgezet, maar de tekst 

daarop is te algemeen of ontbreekt. 

Budgettaire overwegingen vormen voor de overheid aanleiding limieten te 

stellen aan de totale hoogte van subsidieregelingen. Subsidie-aanvragen 

kunnen daardoor worden afgewezen omdat 'de subsidiepot leeg is', terwijl 

wordt voldaan aan alle voorwaarden waaronder de subsidie zou worden 

toegewezen. De onderneming verspilt nu tijd en geld aan een aanvraag die 

uiteindelijk niet wordt gehonoreerd. De overheid dient derhalve reeds in 

een zeer vroegtijdig stadium van de aanvraagprocedure duidelijkheid te 

scheppen over de toewijzi-ngskansen van de subsidie voor de onderneming. 
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de boelelaan 1105 
1081 hv amsterdam 

postbus 7161 
1007 me amsterdam 
telefoon 020 - 548 

VRIJE UNIVERSITEIT 

FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 

onderwerp Management & P o l i t i e k datum . j u n i 1 9 8 1 bijlage(n) - 2 -

Geachte Heer , 

"Ondernemers in Nederland kunnen vandaag de dag niet één belangrijke beslis
sing meer nemen, zonder in aanraking te komen met de overheid." 
Aldus een veelgehoorde uitspraak, die werd bevestigd door een in 1980 
- door de Vrije Universiteit - gehouden onderzoek onder 46 vooraanstaande 
managers, politici en topambtenaren. De resultaten van dit onderzoek Mana
gement & Politiek zijn gepubliceerd in een diskussienota "Topfiguren spre
ken zich uit" en kregen ook in de pers de nodige aandacht. 

Het doel van het onderzoek Management & Politiek is: het verkrijgen van 
meer inzicht in de verhoudingen tussen overheid en bedrijfsleven, zoals die 
zich in een periode van onstuimige groei hebben ontwikkeld. En dat met het 
oog op het bevorderen van een beter begrip van die verhoudingen in de perio
de die komt. 

Het onderzoek inzake de relatie Management & Politiek wordt nu gericht op de 
verpakkingsmiddelenindustrie, om daar als eerste na te gaan in hoeverre over
heidsmaatregelen van invloed zijn op het produktbeleid van ondernemingen. 
In overleg met Bureau Le Jeune en het Nederlands Verpakkingscentrum is hier
voor bijgaand enquêteformulier opgesteld. 
Wij vragen uw medewerking voor dit onderzoek door ingesloten formulier vóór 
19 juni a.s. aan ons terug te sturen. 

De enquête. 
In verband met geheimhouding is een apart vel bijgevoegd, waarop u de naam 
van uw onderneming, adres etc. kunt invullen. Dit vel wordt bij de verwer
king gescheiden van het enquêteformulier. Uw bedrijfsgegevens worden daarna 
vertrouwelijk verwerkt. De rapportage is geheel anoniem. Wij hopen daarom dat 
u de vragen open en eerlijk wilt beantwoorden. Alleen dan zijn wij in staat 
de problemen in de relatie tussen bedrijfsleven en overheid naar boven te halen. 
Het enquêteformulier bestaat uit vijf onderdelen. Elk onderdeel telt enkele 
vragen. De beantwoording kost betrekkelijk weinig tijd omdat u de meeste 
antwoorden slechts hoeft aan te kruisen. 

Iedere onderneming die de vragenlijst aan ons retourneert, ontvangt te zijner 
tijd een samenvatting met de belangrijkste konklusies. Wij hopen u op deze 
wijze meer inzicht te kunnen verschaffen in het belang van overheidsmaatre
gelen voor uw onderneming en de relatie management en politiek. 

Bij voorbaat danken wij u voor uw medewerking. 

Prof. 

MOCHTEN E R M J HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN PROBLEMEN ONTSTAAN, DAN KUNT ü 
ALTIJD EVEN-JELLEN: 020-5436934 (overdag) of 020-729042 ('s avonds) 

de heer Van Helsdingen 
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ENQUÊTEFORMULIER 

ONDERZOEK MANAGEMENT & POLITIEK: he t onderzoek heef t be t rekking op de 

invloed van overheidsmaatregelen op he t produktbeleid in de verpakkings indus t r ie -

U wordt verzocht he t j u i s t e antwoord in t e vu l l en of aan t e kru isen 

DE P E R S O O N 

Sinds 1 9 

Aantal 

In 19 

1. Sinds welk jaar bent u in uw huidige funktie werkzaam? 

2. Bij hoeveel bedrijven heeft u gewerkt voordat u 
bij het huidige bedrijf in dienst trad? 

3. In welk jaar bent u geboren? 

4. Wat is uw opleiding? (hoogst behaalde examen) 

0 lagere school 

0 mavo/mulo/3-jarige handelsschool/3-jarige HBS 

0 havo/mms 

0 atheneum/gymnasium/HBS/middelbare handelsdagschool 

0 lts/leao/lagere detailhandelsschool/ander lbo 

0 mts/meao/middelbare detailhandêlsschool/ander mbo 

0 hts/heao/ander hbo 

0 universiteit/hogeschool (afgestudeerd) 

0 iets anders, nl 

5. Bent u lid van een politieke partij? 

0 ja 

0 neen 

6. Heeft u als persoon, dus los van uw bedrijf, de laatste jaren - afgezien 
van het uitbrengen van uw stem - wel eens wat gedaan voor een politieke 
partij? 

0 vaak 

0 zo nu en dan 

0 zelden of nooit 

7. Heeft u als persoon, dus los van uw bedrijf, in de laatste jaren wel eens 
kontakten gezocht met politici of overheidsfunktionarissen? 

0 vaak 

0 zo nu en dan 

0 zelden of nooit 

8. Kunt u aangeven hoe vaak u naar aktualiteitenprogramma's op T.V. kijkt 
als 'Brandpunt', 'Achter het Nieuws', 'Hier en Nu', 'Aktua tv' , 'Televizier 
Magazine' en 'Den Haag Vandaag'? 

0 (bijna) dagelijks 

0 3 a 4 keer per week 

0 13 2 keer per week 

0 minder dan 1 keer per week 

0 kijk nooit naar aktualiteitenprogramna's op T.V. 

vervolg A 

9. Kunt u aangeven hoe vaak u naar 
luistert als 'Echo', 'Dingen van 
Radio Journaal' en 'Met het oog 

0 (bijna) dagelijks 

0 3 a 4 keer per week 

0 1 a 2 keer per week 

0 minder dan 1 keer per we 

0 luister nooit naar aktua 

10. Als er in de krant nederlands ni 
zoals kernenergie, abortus, e.d. 
zaken? 

0 (bijna) dagelijks 

0 3 a 4 keer per week 

0 13 2 keer per week 

Ö minder dan 1 keer per we 

0 lees nooit over politiek 

11. Als er in gezelschap over politi 
kernenergie, abortus, e.d., hoe 

0 doe (bijna) altijd mee m 

0 doe vaak mêe met gesprek 

0 doe niet mêe met het ges 

0 doe niet meê met het ges 

0 verkeer nooit in gezelsc 
gesproken. 

12. Vindt u dat de overheid slecht r 
voortbestaan? 

0 ja 

0 neen 

0 geen mening 

13. Vindt u dat de overheid subsidie 

0 ja 

0 neen 

0 geen mening 

14. Vindt u dat de overheid bij het 
optreden? 

0 ja 

0 neen 

0 geen mening 



j e onsfer^asi^-g «raarvan de gegevens op d i t enquêteformulier v e r s t r e k t 

0 ee£ 2-i- - i -Sadige onderneming die geen dochte rbedr i j f i s , noch één of 
3 e é r ^ . s ^ t e r b e d r i j v e n heef t 

0 e s - z ^ l ^ t a n d i g e onderneming met één of meer dochterbedri jven 

0 aea iv-J i^erbèdri j f 

Van ve- ' t s TSO de onderstaande l ande l i jke ondernemersorganisat ies i s uw 
onderi«=.i-? ü d ? 

0 andere , t e weten 

0 geen l i d 
0 V.S.O. 

0 S. ' . •'. 

0 K.S.'-.".". 

3 . Van wei'tó van de onderstaande b ranche-o rgan i sa t i e s i s uw onderneming l id? 

0 Ver. var. itartonnagef abr ikanten 0 Ned. Verpakkingscentrum 
in Seder iand 

0 Uni f lez 

0 Ver. van Fo l ie fabr ikan ten 

0 andere , t e weten 

0 geen l i d 

4. Heeft u de l a a t s t e j a ren in of namens de in vraag 2. en 3 . door u genoemde 
o r g a n i s a t i e s funkties vervuld? 

0 ja 

0 neen 

5. Hoeveel werknemers heeft uw onderneming op dit moment? IAantal 

6 Hoe groot was de omzet van uw onderneming in de jaren 1978, 1979 en 1980? 
(exclusief B.T.W.) 

1978 1979 1980 

minder dan ƒ 1 

ƒ 1 tot ƒ 2} 

tot 

tot 

tot 

f 2\ 

f 5 

f 10 

ƒ 25 tot 

ƒ 5 

ƒ 10 

ƒ 25 

ƒ 50 

mi Ij oen 

miljoen 

miljoen 

miljoen 

miljoen 

miIj oen 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 - ƒ 50 miljoen en meer 

Welk percentage van de omzet van uw onderneming wordt gemaakt door de 
produktie van verpakkingsmaterialen? (dus exclusief handel) 

1978 

1979 

1980 

Welk percentage van de omzet van de in uw onderneming zelf geproduceerde verpak
kingsmaterialen wordt verkocht aan overheidsinstellingen!(R.I.B., gemeenten e.d.) 

1978 

1979 

1980 

Indien in uw onderneming sinds 1-1-1978 geen verpakkings
materialen werden vervaardigd, is de enquête voor u nu 
geëindigd en kunt u het formulier terugsturen. 

HET PRODUKTBELEID SINDS 1-1-1978 

We willen u nu enkele vragen stellen o 
en het produktbeleid van uw ondernemin 
beleid verstaan: het beleid dat door u 
het vervaardigen van verpakkingsproduk 
ren van bestaande en nieuwe verpakking 
om de handel in verpakkingsmaterialen. 

1. Zijn bij het produktbeleid in uw o 
manier overheidsmaatregelen in aan 

0 ja 
Welke overheidsmaatregelen 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Was hiervoor een speciale r 

0 omdat 

0 geen speciale reden 

Wilt u aangeven hoe vaak en wannee 
sinds 1-K1978 op eigen initiatief 

a) een voor uw bedrijf totaal nieu 

de aantal keren 

b) een voor uw bedrijf bestaand (v 
of aan te passen.  

de aan ta l keren 

Ui t welke bron(nen) werd he t idee v 
nieuw produkt (vraag 2a) verkregen? 
(Indien geen nieuw produkt werd on 
de l a a t s t e be langr i jke aanpassing 

0 u i t eigen bedr i j f (onder 

0 overheid (a l s regelgever 
T.N.O./C.I.V.O 

0 overheid a l s afnemer (R 

0 andere afnemers / b e d r i j 

0 v i a externe adviésburo ' s 

0 c o l l e g a ' s en concurrente 

0 fabr ikanten van verpakki 

0 • gronds tof fenleveranciers 

0 onbekend 

0 andere, te weten 



vervolg C 

4. Heeft u sinds 1-1-1978 wel eens overwogen een (verpakkings)produkt be langr i jk 
aan te passen of te wijzigen of nieuw te ontwikkelen, maar de u i tvoer ing 
daarvan achterwege gelaten? 

0 j a ; nu naar vraag 5 

0 neen; nu naar onderdeel D 

5. Zo j a , op grond van welke overwegingen is d i t gebeurd? (meer dan 1 k r u i s j e mogelijk) 

0 overheidsmaatregelen, met name 

0 technische overwegingen 

0 marktoverwegingen (omzet, afnemers, e . d . ) 

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

0 nog andere overwegingen, n l 

HET FRUUUK.1BKLC1U u r u i l n u o 

1. De overheid formuleert op een 
ringsmaatregelen e.d. 
Welke van de onderstaande gebi 
Wilt u voor die gebieden die v 
cijfer aangeven in welke mate 
(0 = geen mening, 1 = van geen 
4 = veel, 5 = alles overheer 

gebieden van overheidsbeleid 

Prijsbeleid 

Mededingings(kartel)beleid 

Consumentenbeleid 

Sectorbeleid 

Loon- en inkomensbeleid 

Arbeidsomstandighedenbeleid 

Milieubeleid 

Energiebeleid 

Ruimtelijke Ordeningsbeleid 

Vestigingsbeleid 

Exportbeleid 

Fiscaal beleid 

Investeringsbeleid 

Innovatiebeleid 

Op alle in de vorige vraag geno 
specifieke maatregelen (wetten 
Welke van de onderstaande maatr 
Wilt u voor die gebieden die va 
cijfer aangeven in welke mate z 
(0 = geen mening, 1 = van geen 
4 = veel, 5 = alles overheers 

maatregelen van de overheid 

Produkten-aansprakelijkheid 

Licenties/octrooien 

Wet inzake de luchtverontreinig 

Wet verontreiniging oppervlakte 

Wet bodemverontreiniging 

Wet geluidhinder 

Verpakkingen- en gebruiksartike 

Hoeveelheidsaanduidingenbesluit 

Prijsaanduiding per standaardho 

Éénmalige verpakking/retoursyst 

Overpakken en overmatige verpak 

Etikettering/produktinformatie 

Standaardisatie van hoeveelhede 
produkten (opheffing belemmerin 
in vnnrvprnakrp nrodukten) 



0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3. Bent u op de hoogte van de volgende algemene stimuleringsmaatregelen? 

ja neen 

a. Innovatie stimuleringsregeling 0 0 

b. Direkte loonkostensubsidie op onderzoek- en ontwikkelingswerk 0 0 

c. Subsidie op uitbesteed onderzoek- en ontwikkelingswerk 0 0 

d. Kwaliteitsplan 0 0 

e. Project Industriële Innovatie (max. 48 adviesdagen manage- 0 0 
mentbegeleiding,informatie e.d.) 

f. Subsidie voor advieskosten toepassing micro-electronica in 

produkt of produktieproces 

g. Investeringsstimulering (Wet Investerings Rekening - WIR) 

h. Technische ontwikkelingskredieten 

i. Milieuregelingen (kredieten en schone produktiemethoden) 

j. Subsidieregelingen energiebesparing 

k. Regelingen en faciliteiten voor de export 

1. Subsidie en hulp bij verwerving licenties en octrooien 

4. Heeft u sinds 1-1-1978 van één of meer van de bovenstaande of andere stimule
ringsmaatregelen gebruik gemaakt? 

0 ja ; nu naar vraag 5 

0 neen; nu naar vraag 6 

5. Welke stimuleringsmaatregelen waren dit? 

6. Op welke wijze ontvangtu in het algemeen informatie over overheidsmaatregelen 
met betrekking tot het produktbeleid? (meer dan 1 kruisje mogelijk) 

0 via een ondernemersorganisatie 

0 via een branche- of vakorganisatie 

0 via vakbladen (anders dan door een branche- of vakorganisatie uitgegeven) 

0 via de media (krant, radio, t.v., e.d.) 

0 via de Kamer van Koophandel 

0 via een accountant 

0 via kontaktenmet andere managers/ondernemers 

0 via overheidsdiensten 

0 via het moederbedrijf 

0 via ander, nl 

7. Heeft uw onderneming de brochure 'Innovatie Nu' van hèt Ministerie van Economische 
Zaken ontvangen? 

0 ja 

0 neen 

0 weet niet 

8. Hoeveel tijd wordt totaal in uw bedrijf besteed om op de hoogte te blijven van 
overheidsmaatregelen die uw produktbeleid raken? 

uren per maand 

E. MENINGEN EN SUGGESTIES 

Tenslotte zijn hieronder 1 
Graag willen wij uw mening 
king tot de situatie in de 

1. Een onderneming die goed op de 
overheidsmaatregelen heeft een 
concurrenten. 

2. Op middellange termijn is het o 
ten aanzien van produkten uit o 
duidelijk omlijnd. 

3. Topmanagers moeten op de hoogte 
de en toekomstige overheidsmaat 
produktbeleid raken. 

4. Veel overheidsmaatregelen zijn 
passen voor de onderneming 

5. Regulerende overheidsmaatregelen 
duktie van gewijzigde en nieuwe 

6. De toepassing van regulerende o 
heeft de prijs van produkten ve 

7. Overheidsmaatregelen zoals innov 
belastingfaciliteiten stimuleren 
van nieuwe produkten uiteindeli 

8. Overheidsmaatregelen zoals innov 
belastingfaciliteiten alléén, z 
de ontwikkeling van nieuwe produ 

9. De bedrijven in deze branche heb 
mogelijkheden om de nationale ov 
voorbereiding van overheidsmaat 
vloeden. 

10. De bedrijven in deze branche mak 
gebruik van de bestaande mogelij 
overheden bij de voorbereiding v 
overheidsmaatregelen te beïnvlo 

Indien u nog opmerkingen o 
vloed van overheidsmaatrege 
industrie, wilt u deze dan 
deze bladzijde vermelden? 
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Onderzoeksgroep Management & Politiek 

Begeleiders 

Prof. Dr. Ir. A. Twijnstra, 

Dr. D. Keuning, 

Prof. Dr. G. Kuypers, 

Drs. D.J. Haank, 

Dr. H. Schreuder, 

Onderzoekers 

Drs. P.J.C, van Helsdingen 

verder werkten mee : 

H. Bouwmeester 

J.W.A. van Dijk 

Adres 

Onderzoek Management & Politiek 

Economische Faculteit 

Vrije Universiteit 

De Boelelaan 1105 

Postbus 7161 

1107 MC Amsterdam 

tel. 020-548 6934 b.g.g. 020-548 4619 

vakgroep Organisatie & Leiding, 

Economische Faculteit. 

vakgroep Organisatie & Leiding, 

Economische Faculteit 

sub-faculteit Politikologie. 

Economisch & Sociaal Instituut. 

Economisch & Sociaal Instituut, 

Vrije Universiteit. 
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