
Aanvullende analyse effectiviteit NBSO.

Om de bijdrage van de NBSO’s in het stimuleren van het exportgedrag van het Nederlandse MKB te

toetsen, is een aanvullende analyse uitgevoerd. De analyse diende een aantal antwoorden te geven:

 In hoeverre is het contact met de NBSO de oorzaak van de (gesignaleerde) hogere

exportgraad (causaliteit)?

 Hoe verhoudt deze bijdrage zich tot andere mogelijke oorzaken?

Sociaal-wetenschappelijke onderzoekers worden regelmatig geconfronteerd met het

probleem van selectiebias of zelfselectie in hun gegevens. Dit probleem, dat in de

Engelstalige literatuur onder namen als selection bias, sample selection bias, self-selection,

en self-selectivity bekend staat, kan optreden als de verdeling van respondenten over de

groepen waar een onderzoek zich op richt niet random plaats heeft gevonden.

Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de verschillen tussen die groepen weten dan niet

of het om echte verschillen tussen de groepen gaat, of om verschillen die veroorzaakt

worden door het toewijzingsproces.

Er zijn in principe twee mogelijke oorzaken van selectiebias:

 Een deel van de populatie is niet ondervraagd,

 De responspatronen binnen verschillende deelpopulaties is niet gelijk.

In het onderzoek naar de effectiviteit van de NBSO’s zijn alle relevante doelgroepen ondervraagd.

Echter, we kunnen niet a priori aannemen dat de responspatronen vergelijkbaar zijn. Om te kunnen

corrigeren voor deze mogelijkheid is een Heckmanprocedure uitgevoerd. Door middel van deze

procedure kan gecorrigeerd worden voor een mogelijke selectiebias. Het risico op een dergelijke bias

is hoog als groepen met elkaar vergeleken worden waaraan respondenten niet aselect zijn

toegewezen. Een dergelijke toewijzing wordt gezien als een voorwaarde om causale uitspraken

mogelijk te maken. Het opnemen van deze correctie zou de ceterus-paribus-conditie herstellen

waardoor de causale verklaring weer gebruikt zou mogen worden.

De uitkomsten van de eerdere, ongecorrigeerde regressieanalyse blijven grotendeels gehandhaafd. De

algemene houding ten opzichte van exporteren, gemeten door middel van de TRIM index, blijkt nog

steeds de sterkste bijdrage te leveren aan de exportgraad. Daarnaast blijkt, nog altijd, dat een groot

deel van de variantie in exportgraad verklaard kan worden door achtergrondkenmerken en dan met

name het onderscheid naar regio waarnaar men exporteert (westerse of niet-westerse landen). Dit

moet echter met een korrel zout genomen worden. De analyse is uitgevoerd op alle bedrijven,

ongeacht of deze wel of niet exporteren. Vanzelfsprekend is er een sterk verband tussen de

exportgraad en het feit dat men exporteert.

Na correctie blijkt niet meer statistisch aan te tonen of een contact met een NBSO een bijdrage levert

aan het verhogen van de exportgraad. Indicatief lijkt er sprake te zijn van een (geringe) bijdrage. Ook

bedrijfskenmerken als de sector waarin het bedrijf werkzaam is en de bedrijfsgrootte blijken na

correctie geen statistisch aantoonbare verklaring voor de variantie te geven.



Bijlage 1: toelichting gehanteerde analyse

Als analysemethode is een meervoudige regressie gehanteerd. Met behulp van hiërarchisch geordende

modellen is de bijdrage van de (NBSO)advies gerelateerde aspecten geschat waarbij voor de

achtergrondkenmerken van het bedrijf wordt gecontroleerd. Alleen bedrijven die exporteren zijn

meegenomen in de analyse. Door middel van de Heckman procedure is gecorrigeerd voor een

eventuele selectiebias.

De afhankelijke variabele is: ‘Welk deel van uw omzet in 2012 werd verkregen door export?’. De

antwoorden zijn gecategoriseerd in stappen van 10%.

De volgende onafhankelijke (voorspellende) variabelen zijn opgenomen in de analyse:

 Contact met instantie

o NBSO (volgens gegevens Ministerie van BuZa)

 Houding ten opzichte van export (TRIM score)

 Achtergrondkenmerken bedrijf

o Bedrijfsgrootte

o Land waarnaar het bedrijf exporteert (westers / niet-westers NBSO-land)

o Branche

In een tussentijdse analyse is gekeken naar de invloed van alle in de vragenlijst opgenomen contacten

(Kamer van Koophandel, AgentschapNL/EVD, ambassades, etc.). Uit de analyse bleek echter dat er

sprake was van een sterk onderling verband, waardoor deze analyse onbetrouwbaar is. Omdat verder

de wens was uitgesproken om de invloed van het contact met NBSO te baseren op de gegevens van

het Ministerie en niet op de antwoorden van de respondenten, hebben we besloten de overige

contacten niet op te nemen in de analyse.

Zowel ‘branche’ als ‘land waarnaar het bedrijf exporteert’ zijn voor de analyse opnieuw gecodeerd om

ze onderling vergelijkbaar te maken. De coëfficiënten voor de sector verwijzen naar de invloed ten

opzichte van de sector ‘overig’.

Uitkomsten van de analyse

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error

of the

Estimate

1 (alleen achtergrondkenmerken) 0,749 0,561 0,558 2,159

2 (achtergrondkenmerken & TRIM) 0,752 0,565 0,562 2,151

3 (achtergrondkenmerken, TRIM en

contact NBSO)

0,784 0,615 0,611 2,025



Coefficients

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

3 (Constant) 3,579 0,334 10,714 ,000

LAMBDA (Heckman correctie) 2,033 0,138 0,282 14,748 ,000

KWP (bedrijfsgrootte) -0,018 0,044 0,008 -0,404 0,687

Sector: productie 0,217 0,121 0,036 1,794 0,073

Sector: diensten -0,166 0,104 -0,031 -1,594 0,111

Sector: handel -0,110 0,118 -0,019 -0,935 0,350

Export westers 1,627 0,197 0,246 8,267 0,000

Export niet-westers 1,824 0,176 0,230 10,355 0,000

TRIM 0,776 0,067 0,366 11,663 0,000

Contact met NBSO 0,483 0,254 0,040 1,901 0,058

Leeswijzer bij de uitkomsten

Tabel 1: Model summary

De hiërarchische modelanalyse is uitgevoerd in drie stappen.

1. Model 1: alleen de achtergrondkenmerken (bedrijfsgrootte, sector en westerse/niet-westerse

export) zijn opgenomen als mogelijke voorspellers voor de mate van export.

2. Model 2: naast de achtergrondkenmerken is ook de houding ten opzichte van export

(uitgedrukt in de TRIM-index) opgenomen.

3. Model 3: vervolgens is aan het model toegevoegd ‘contact met een NBSO’ als mogelijke

voorspeller.

Door het model in verschillende stappen uit te breiden is goed zichtbaar hoeveel sterker (of zwakker)

het model wordt door er een variabele aan toe te voegen. Dit wordt zichtbaar in de kolom “Adjusted R

square”. Een hogere waarde is beter. De maximale theoretische waarde is 1 (‘het model met alle

variabelen geeft een perfecte voorspelling van de exportgraad’). In de sociale wetenschappen wordt

een waarde van 0,3 tot 0,4 als acceptabel beschouwd.

Tabel 2: Coefficients

Model 3 bevat alle relevante variabelen. Hierin staan de coëfficiënten voor de zogenoemde ‘regressie-

vergelijking’. Een regressievergelijking is als volgt opgebouwd:

<afhankelijke variabele> = B1*<verklarende variabele 1> + B2*<verklarende variabele 2> + … +

<constante>

De verschillende gegevens betekenen het volgende:

- B: de absolute waarde van de bijdrage aan de exportgraad. Bijvoorbeeld: de ‘B’ voor de

variabele TRIM is 0,776. Dat betekent dat 1 stap hoger in de TRIM-index (gemiddeld

gesproken) leidt tot 1 stap hoger in de variabele ‘exportgraad’. Omdat de exportgraad in

stappen van 10% is verdeeld, betekent dit bedrijven die 1 stap hoger op de TRIM-index

scoren, gemiddeld 7,76% meer van hun omzet uit export halen.

- Std. Error: een maat voor de nauwkeurigheid van de ‘B’. Een relatief grote standard error

betekent dat er veel variatie in de antwoorden was, waardoor de schatting van de ‘B’ met een

korrel zout genomen moet worden. Dit wordt exact weergegeven in de kolom ‘Sig.’.



- Beta: een gestandaardiseerde ‘B’. De absolute waarde van de ‘B’ is afhankelijk van de eenheid

waarin je meet. Bijvoorbeeld: als je bedrijfsgrootte meet in ‘duizenden FTE’s’ in plaats van

exacte FTE’s, waardoor een bedrijf met 1.500 werknemer ineens een waarde 1,5 in de dataset

heeft, dan wordt de absolute waarde van de ‘B’ duizend keer groter. Om de bijdrage van de

verschillende variabelen goed te kunnen vergelijken, worden de waardes gestandaardiseerd.

- t: een statistische grootheid. Hiermee kan berekend worden hoe waarschijnlijk het is dat de

bijdrage misschien toch op toeval berust. Een grotere waarde is beter.

- Sig.: de kans dat de bijdrage (de ‘B’) misschien toch op toeval berust. Deze kans wordt

berekend op basis van de waarde van ‘t’. Kleiner is beter. In de sociale wetenschappen wordt

een kans groter dan 0,05 als onacceptabel beschouwd.
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1 Inzichten en aanbevelingen

Hieronder presenteren we de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek en de concrete aanbevelingen

die hieruit volgen.

Inzichten Aanbevelingen

Hoe effectief zijn NBSO’s in het stimuleren van de Nederlandse

export en hoe optimaliseren we dit?

 Er bestaat een enorme kloof in houding tussen

bedrijven die exporteren of dit overwegen

enerzijds, en bedrijven die export niet

overwegen.

 De motivatie is voornamelijk intrinsiek: past

het bij het bedrijf, bij de producten van het

bedrijf, gelooft men er persoonlijk in, en

dergelijke. Is deze motivatie er, dan staat

men open voor export en vindt men meestal

ook wel een oplossing voor de praktische

problemen. Ontbreekt deze motivatie, dan is

export ook volstrekt geen optie meer.

 Wanneer bedrijven de stap zetten tot

exporteren, kunnen ze op veel manieren

informatie inwinnen. NBSO’s vormen daarin

één van de vele organisaties. Geen enkele

organisatie vormt een duidelijk primaire

informatiebron.

 De bekendheid van NBSO’s is laag. Bedrijven

denken niet in eerste instantie aan het NBSO

in dat land om aan informatie te komen.

 De bedrijven die contact hadden met NBSO’s

waarderen de activiteiten goed. Echter,

NBSO’s steken ook weer niet bijzonder uit

boven de concurrentie.

 De behoefte aan informatie is vooral praktisch

van aard: over de klanten, het

marktpotentieel, financiële gevolgen.

Doorslaggevend is echter het antwoord op

vragen over de intrinsieke motivatie: past

exporteren bij het bedrijf en de producten die

het bedrijf levert?

 Wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken

export stimuleren, dan moet ze zich enkel

richten op bedrijven die hier open voor staan.

De overige bedrijven zijn een verloren zaak.

 Het ministerie kan bedrijven steunen en

faciliteren, maar zal het moeilijk krijgen om ze

daadwerkelijk te overtuigen. Om twijfelende

bedrijven te stimuleren zou men ook antwoord

moeten geven over twijfels met betrekking tot

hun mogelijkheden. Kunnen ze daadwerkelijk

met hun producten naar het buitenland? Kan

de bedrijfscultuur hierop aangepast worden?

Met het beantwoorden van deze vragen

komen NBSO’s echter op het terrein van de

commerciële adviesbureaus.

 Het ministerie kan de invloed van NBSO’s

vergroten door de bekendheid ervan onder

bedrijven die bereid zijn te exporteren te

vergroten. Aangezien NBSO’s en AGNL/EVD

veel samenwerken is het een optie om onder

één maatschappelijke naam te opereren.

 De diensten van NBSO’s sluiten goed aan op

de (praktische) informatiebehoefte van

bedrijven die export al serieus overwegen en

moeten vooral behouden blijven.
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Inleiding

Nederland staat te boek als een zeer export georiënteerd land. De Nederlandse economie profiteert

van de strategische ligging aan zee en de daarbij horende exportmogelijkheden. Dat is iets waarvan

niet alleen de politiek, maar zeker ook het Nederlandse bedrijfsleven van doordrongen zou moeten

zijn.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken streeft ernaar om het Nederlandse bedrijfsleven - en dan met

name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) – verder te stimuleren om te investeren in de internationale

handelsrelaties. Het MKB-bedrijfsleven kan namelijk nog veel exportgerichter dan het nu is, als we

een vergelijking maken met landen die op ons lijken. Dat is mogelijkerwijs ook het gevolg van het

relatief grote aandeel van de dienstensector (en het kleine aandeel van de ‘maakindustrie’) binnen de

Nederlandse economie. In een land als Duitsland zijn deze verhoudingen bijvoorbeeld eerder

omgekeerd.

Er bestaat een aantal ‘officiële’ kanalen waarmee de Nederlandse overheid probeert om de

handelspositie van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste is er een internationaal netwerk van

Nederlandse ambassades in het buitenland. Daarnaast zijn er in 9 BRIC- en EU-landen NBSO’s

(Netherlands Business Support Offices) actief. Het gaat om de volgende landen: Duitsland, Verenigd

Koninkrijk, Verenigde Staten van Amerika, Frankrijk, Spanje, Brazilië, China, India en Turkije.

NBSO's zijn steunpunten in regio's die het Nederlandse MKB groeikansen bieden. Op veel kantoren

zijn medewerkers uit het land zelf werkzaam die de lokale wegen goed kennen. Ze kunnen bedrijven

van dienst zijn als deze lokaal contacten willen leggen of handelspartners zoeken of als deze vragen

over internationaal zakendoen willen stellen. Ook verstrekken de NBSO's informatie over vakbeurzen

en brancheorganisaties. NBSO's leveren dezelfde diensten als economische afdelingen van

ambassades en consulaten-generaal, maar hebben geen diplomatieke status. Ze zijn niet in

Rijksdienst, maar worden wel gesubsidieerd door de Rijksoverheid.

Dit onderzoek draaide om de volgende centrale vraag:

Hoe effectief zijn Nederlandse NBSO’s in het stimuleren van de export? Hoe kan dit geoptimaliseerd

worden?

In het rapport zal in het bijzonder gekeken worden naar onderscheid in ‘segmenten’ ten aanzien van

exportgedrag: ‘exporteert’, ‘overweegt te exporteren’, ‘geen behoefte tot exporteren’. In het eerste

gedeelte zullen we ingaan op de effectiviteit van de NBSO’s en in het tweede gedeelte op de houding

ten opzichte van exporteren.
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1 | Centrale vraag en subvragen

In het onderzoek maken we onderscheid tussen drie groepen:
 Exporterende bedrijven;
 Bedrijven die overwegen te exporteren;
 Bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren.

In welke mate hebben
NBSO’s bijgedragen

aan de export van het
MKB?

De behoeften bij
kansrijke sectoren:

wat zijn barrières dan
wel triggers om al dan

niet te exporteren?

Hoe functioneert het
huidige aanbod ter
bevordering van de
export van het MKB

(agentschappen,
NBSO’s)?

Hoe effectief zijn NBSO’s in het stimuleren van de Nederlandse

export en hoe optimaliseren we dit?

 In welke mate heeft contact

met een NBSO bijgedragen

aan het besluit om (wel/niet)

te exporteren?

Welke andere organisaties/

bedrijven/ activiteiten hebben

bijgedragen aan het besluit

om (wel/niet) te exporteren?

 In welke mate hebben

ondernemingen gebruik

gemaakt van de diensten van

een NBSO?

 In welke mate exporteren

ondernemingen?

Bekendheid (spontaan en

geholpen) van activiteiten van

NBSO’s en overige kanalen

(zoals agentschappen)

Waardering van activiteiten

van NBSO’s en overige

kanalen

Hoe kunnen de activiteiten

van NBSO’s en de overige

informatiekanalen ten

behoeve van het bevorderen

van de handelsrelaties van het

MKB worden geoptimaliseerd?

Wat zijn barrières om te

exporteren? (rationeel

/emotioneel)

Wat zijn triggers om te

exporteren? (rationeel

/emotioneel)

Waar haalt men informatie

vandaan?

Welke ‘diensten’ of informatie kan

welke MKB-bedrijven over de

streep trekken om te exporteren?

Hoe moeten die activiteiten er

uitzien? Wat zijn Best Practises

elders?
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2 Enkele gegevens over export

De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit Nederlandse MKB bedrijven die exporteren en

Nederlandse MKB bedrijven die niet exporteren. Deze zijn afkomstig uit de TNS Business Base.

Daarnaast zijn er MKB bedrijven die in het verleden contact hebben gehad met een NBSO

meegenomen in dit onderzoek. Deze zijn afkomstig uit een adressenbestand geleverd door het

Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde in 2012 dat het MKB in 2009 goed was voor ruim

60 procent van de totale Nederlandse uitvoerwaarde van 309 miljard euro. De overgrote meerderheid

van de goederen exporterende bedrijven - 98 procent – behoorde tot het midden- en kleinbedrijf. De

Nederlandse export draagt circa 29 procent bij aan het bruto binnenlands product (bbp), ofwel aan

wat we met zijn allen in Nederland verdienen (bron: CBS, februari 2012).

Kortom: wat Nederlandse export betreft is het MKB dé bepalende factor. Maar het kan altijd beter.

Uit ons – op klasse werkzame personen (KWP) en branche vrij representatieve - eigen MKB-

bedrijvenbestand, TNS NIPO Business Base, blijkt dat 3.205 van de circa 16.500 bedrijven exporteren.

Ofwel: het gaat om een slordige 20% van het MKB (stand van zaken: 1 januari 2013).
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2.1 Exporterende bedrijven: gemiddeld 36% van omzet uit export

Van de 1.316 responderende MKB-bedrijven in dit onderzoek bleek 68% (n=879) te exporteren. Ruim

de helft (54%, n=741) van de responderende bedrijven exporteerde naar één of meer van de 9

landen waar een NBSO is gevestigd. Kijken we naar de exporterende bedrijven, dan verkregen deze

bedrijven gemiddeld 36% van hun omzet in 2012 uit export. Bijna een derde (31%) verkreeg meer

dan de helft van haar omzet uit export, een nagenoeg even grote groep (29%) verkreeg minder dan

10% van haar omzet uit export.

2 | Een derde verkreeg meer dan helft van omzet uit export (basis: bedrijven die exporteren, n=879)
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Bron: TNS NIPO, 2013
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2.2 Export naar NBSO-landen: Duitsland springt er uit

Kijken we naar de landen waarnaartoe bedrijven exporteren, dan springt Duitsland er bovenuit. Maar

liefst 68% van de exporterende bedrijven in dit onderzoek geeft aan naar Duitsland te exporteren. Op

grote achterstand volgen het Verenigd Koninkrijk met 38% en Frankrijk met 35%. Daarna volgen de

VS en Spanje met 25%, China (14%), Turkije (13%), Brazilië (9%) en India (8%). Nog eens 65%

exporteert (daarnaast) naar andere landen – het betreft in heel veel gevallen België. Ook Luxemburg,

Oost-Europese landen, Zuid-Europa en Scandinavië worden vaak genoemd.

Anders gesteld: 80% (n=710) van de ondervraagde exporterende bedrijven exporteert naar een

NBSO-land.

3 | Vooral export naar Duitsland (basis: bedrijven die exporteren, n=890, schaal 0-100%)
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Naar welk land exporteert men?

Bron: TNS NIPO, 2013

Vragen we naar het meest recente/ meest belangrijke land mét NBSO waar men naartoe is gaan

exporteren, dan noemt meer dan de helft (53%) Duitsland. Frankrijk (11%) en het Verenigd

Koninkrijk (10%) volgen op grote afstand. Zij gaan de Verenigde Staten van Amerika (8%), China

(7%), Spanje (4%), Turkije (3%), Brazilië (3%) en India voor.
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2.3 Bijna drie kwart exporteert rechtstreeks naar eindgebruiker

Een grote meerderheid (72%) van de exporterende bedrijven exporteert rechtstreeks naar de

eindgebruiker, nog eens een derde (34%) exporteert aan een lokale distributeur en 11% aan een –

bedrijfsgebonden – eigen agent in de regio. Nog eens 10% noemt diverse manieren, zoals via eigen

vestigingen, via app stores, via tussenbureaus en via zustermaatschappijen. Eén bedrijf stelt de

export te verzorgen voor een bedrijf dat dit zelf niet kan.
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3 Het aanbod ter bevordering van de export

Het Nederlandse MKB kan op diverse plaatsen advies en hulp inwinnen wanneer ze overweegt op

buitenlands avontuur te gaan. In dit hoofdstuk gaan we in op de bekendheid en waardering van de

diverse kanalen en de relatieve positie van de NBSO’s op deze dimensies.

Vragen die een centrale rol spelen: In welke mate heeft contact met een NBSO bijgedragen aan het

besluit om wel/ niet te exporteren? Welke andere organisaties/ bedrijven/ activiteiten hebben

bijgedragen aan het besluit om (wel/niet) te exporteren? En: in welke mate hebben bedrijven gebruik

gemaakt van de diensten van een NBSO?

3.1 KvK en collega-ondernemers belangrijkste ondersteuning

Om deze vragen te beantwoorden, is aan bedrijven die naar NBSO-landen exporteren of overwegen

dit te doen (n=817) open gevraagd met welke instelling(en) of organisatie(s) men contact heeft

gehad om informatie in te winnen (met als doel: ondersteuning).

Meest genoemd is de Kamer van Koophandel. Maar ook ambassades, accountants, agentschappen,

ministeries, de Belastingdienst en collega-bedrijven en –ondernemers zijn (of waren) veelvuldig een

bron van informatie. NBSO’s worden door slechts één bedrijf genoemd (‘NBSO China’).

Als deze vraag gesloten wordt voorgelegd - men kan kiezen uit een lijstje van dertien instellingen/

organisaties, plus ‘diversen’ - , worden NBSO’s vaker genoemd: namelijk door 6% van de

ondervraagden (n=51). Meest genoemd zijn de Kamer van Koophandel (25%), collega-ondernemers

(24%), Agentschap NL/ EVD (12%), ambassades/ consulaten-generaal in het buitenland (9%) en één

of meerdere banken (7%).
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4 | Vooral contact met KvK en collega-ondernemers (basis: bedrijven die naar NBSO-landen

exporteren, dat overwegen of hebben overwogen, n=817, schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Nederlandse branche-organisatie (zoals MKB, VNO en Venedex), buitenlandse organisaties en het

Ministerie van Buitenlandse Zaken worden even vaak als NBSO’s genoemd (allen 6%).

Wel blijkt hoezeer het organisatorisch geheugen het kan laten afweten. Een derde van de

exporterende bedrijven kan zich niet meer herinneren welke organisaties hen toen hebben

ondersteund. Let wel, het aandeel ‘onwetende’ bedrijven betreft bijna exclusief die bedrijven die al

(een tijdje) exporteren. Wanneer bedrijven op dit moment nog aan het overwegen zijn of ze al dan

niet gaan exporteren, zijn ze wel degelijk goed op de hoogte.
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3.2 Gebruik en bekendheid NBSO’s laag

De gebrekkige bekendheid van NBSO’s lijkt een rol te spelen in het feit dat exporterende bedrijven –

of bedrijven die plannen in die richting hebben – maar mondjesmaat contact hebben opgenomen.

Zoals gezegd: in totaal 6% van de bedrijven die naar NBSO-landen exporteren of overwegen dit te

doen, heeft gebruik gemaakt van de diensten van een NBSO.

3.2.1 Geen contact? Vooral wegens gebrek aan bekendheid

Aan de bedrijven die exporteerden naar een NBSO-land of dit overwogen maar tóch geen contact

hadden met een NBSO (94% van de exporterende bedrijven naar een NBSO-land en bedrijven die het

overwogen, n=766), is gevraagd naar de reden waarom (niet).

Een meerderheid beroept zich op onbekendheid – ‘ons bedrijf is niet bekend met NBSO’s’ (50%) of

‘NBSO was niet bij ons opgekomen’ (11%). Slechts een kleine groep heeft de NBSO’s bewust (5%) of

onbewust (4%) gepasseerd, door andere organisaties te benaderen. Nog eens 23% weet niet waarom

men dat niet gedaan heeft, of kan geen reden aandragen. Verder noemt 15% ‘diverse’ redenen – die

meestal op gebrek aan noodzaak betrekking hebben.
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3.3 Duidelijke top vier als het gaat om geleverde diensten NBSO

En wat voor soort ondersteuning hebben bedrijven dan zoal gekregen?

Bedrijven die contact hebben gehad met een NBSO hebben voornamelijk gebruik gemaakt van

antwoorden op algemene handelsvragen, informatie over vakbeurzen, marktscan en versterken van

het netwerk. Dit zijn duidelijk de vier diensten die het meest afgenomen worden door de bedrijven die

contact hebben gehad met een NBSO. Omgekeerde matchmaking, sectorrapportages en collectieve

marktbewerkingen worden het minst vaak genoemd.

5 | Welke ondersteuning men heeft ontvangen van de NBSO’s (n=51, schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013
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Kijken we naar de drie meest genoemde organisaties en instellingen waarmee men contact had – KvK,

collega-ondernemers en Agentschap NL/ EVD – dan zien we ook hier dat antwoorden op algemene

handelsvragen (o.a. over internationaal zakendoen) – de meest aangehaalde ondersteuning is die men

bij KvK, collega-ondernemers én Agentschap NL/ EVD heeft gekregen.

In geval van contact met Agentschappen wordt een marktscan als tweede genoemd, bij collega-

ondernemers betreft dat versterken van het netwerk, bij ondernemers die contact hadden met de KvK

komt voorlichting bij marktoriëntatie op de tweede plaats. Informatie over vakbeurzen/

brancheorganisaties en steun en herkenning worden in alle drie gevallen regelmatig genoemd.

6 | Wat voort soort ondersteuning heeft u gekregen? (basis: bedrijven die contact hebben gehad met

een/ meer instantie(s)) – drie meest genoemde instellingen (KvK, collega-ondernemers,

Agentschap NL/ EVD)- (schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013
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Contact met ambassades in het buitenland/ consulaten-generaal en banken eindigen op respectievelijk

een vierde en vijfde plaats van de in totaal dertien voorgelegde instanties.

Ook bij contact met deze organisaties geldt: antwoorden op algemene handelsvragen (o.a. over

internationaal zakendoen) is de meest frequent voorkomende vorm van ondersteuning – vooral bij

banken is dit het geval. Versterken van het netwerk en voorlichting bij marktoriëntatie zijn bij contact

met ambassades in buitenland/ consulaten-generaal eveneens veel voorkomende vormen van

ondersteuning.

3.4 Exporterend MKB redelijk tevreden over dienstverlening NBSO

Eerder zagen we al dat bedrijven die exporteren naar NBSO-landen of dat overwegen/ overwogen,

vooral contact hadden met de KvK en collega-ondernemers. Daarna volgen Agentschap NL/ EVD,

ambassades/ consulaat-generaal in het buitenland, één of meerdere banken en NBSO’s.

3.4.1 Voor bijna driekwart bedrijven voldeed geleverde informatie NBSO

Kijken we vervolgens naar de waardering van de geleverde informatie, dan zien we dat de NBSO’s (op

een schaal van 1 tot 5) gemiddeld beoordeeld worden met 3,9, wat zich vertaalt als ‘de informatie

voldeed gedeeltelijk’. Anders gezegd: bijna driekwart (72%) zegt dat de informatie ‘volledig’ of

‘gedeeltelijk’ voldeed.

Er zijn vijf instellingen/ organisaties die er wat dit betreft uitspringen. Circa drie kwart van de

bedrijven die contact hadden met de Kamer van Koophandel, collega-ondernemers, ambassades in

het buitenland, Agentschap NL en/of NBSO’s stellen dat de informatie van deze actoren gedeeltelijk of

volledig voldeed. Mogelijk niet toevallig horen deze vijf actoren ook tot de top zes actoren waarmee

men het vaakst contact zocht (zie grafiek 3).
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7 | Informatie NBSO voldeed voor bijna driekwart (basis: bedrijven die contact hebben gehad met

een/ meer instantie(s) – top two: voldeed volledig of voldeed gedeeltelijk)- (schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Over het algemeen zien we dat de informatie evenzeer voldeed voor exporterende bedrijven als voor

niet-exporterende bedrijven. Toch zien we dat bedrijven die al exporteren gemiddeld tevredener zijn

over de informatie van collega-ondernemers en buitenlandse organisaties dan bedrijven die (nog) niet

exporteren.

Veel contact en tevredenheid over de verkregen informatie lijken in dit opzicht dus samen te gaan.

Alleen voor banken lijkt dit niet op te gaan: ‘slechts’ 56% van de bedrijven stelt dat de informatie van

deze actor volledig of gedeeltelijk voldeed. Minst tevreden is men over de informatie van social media

groepen (53%) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken (46%).

3.4.2 Niet alleen geleverde informatie, ook contact met NBSO gewaardeerd

Hoewel relatief weinig bedrijven gebruik hebben gemaakt van de ondersteuning van NBSO’s, stellen

de meeste bedrijven die dat wel hebben gedaan dat de geleverde informatie voldeed (zie grafiek 8).

Dat is niet alles: ook het contact zelf wordt gewaardeerd. Gemiddeld geven bedrijven die contact

hadden met een NBSO een 3,9 (op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)).

Dat zich vertaalt tot ‘goed’. Hiermee staan NBSO’s stevig in de middenmoot tussen de andere

organisaties. Banken doen het met 3,3 nog het slechtst. Over het algemeen zien we ook hier weer dat

exporterende bedrijven een gelijke of hogere waardering geven dan andere bedrijven.
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8 | MKB tevreden over contact met meeste ondersteunende organisaties, NBSO in middenmoot

(schaal 1-5)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Slechts 5 respondenten waren ontevreden over hun contact met een NBSO. Gevraagd naar mogelijke

verbeterpunten werd de NBSO traagheid verweten en te weinig meedenken met het bedrijf.

3.4.3 Hoogste waardering NBSO’s als het om de kwaliteit van activiteiten gaat

Hoewel de waardering voor het contact al positief is, wordt het beeld nog positiever wanneer we

kijken naar de tevredenheid over de activiteiten. De NBSO’s krijgen hier de hoogste waardering van

alle organisaties, met een 4,0 (op een schaal van 1 – zeer slecht - tot 5 – zeer goed). Net als eerder

zien we dat exporterende bedrijven een gelijke of hogere waardering geven dan andere bedrijven.
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9 | NBSO krijgt hoogste waardering met betrekking tot tevredenheid activiteiten (schaal 1-5)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Slechts 2 respondenten gaven aan ontevreden te zijn over de activiteiten van een NBSO. Gevraagd

naar verbeterpunten antwoorden zij “de klant serieuzer nemen” en “sneller en adequater

communiceren”.



Netherlands Business Support Offices onder de loep | G5736 | © TNS NIPO | Oktober 2013 | 17

3.5 Antwoorden op handelsvragen en versterking netwerk vaakst
van doorslaggevend belang

Tot nu toe hebben we gekeken naar de waardering van de geleverde informatie en het gebruik van

bepaalde informatie. We gaan nu dieper in op de behoefte aan informatie: welke informatie is het

meest bepalend in de beslissing al dan niet te exporteren? Aan alle bedrijven – minus de bedrijven die

exporteren, maar niet naar een NBSO-land – werd gevraagd om 100 punten te verdelen over typen

informatie die het meest bepalend waren om te gaan exporteren of niet.

10 | Antwoord op handelsvragen en versterking van netwerk belangrijkst in bijdrage aan besluit (0-

100) (basis: alle bedrijven, minus de bedrijven die naar een niet-NBSO-land exporteren, n=1135)-

(schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Antwoorden op algemene handelsvragen, eerder aangehaald als de belangrijkste vorm van

ondersteuning door instellingen aan bedrijven die exporteren (of dat overwegen), is tevens het meest

bepalend (geweest) voor de beslissing om al dan niet te exporteren. Dat geldt dan niet zozeer voor

bedrijven die al exporteren, maar vooral voor bedrijven die dat overwegen: zij geven gemiddeld 29,3

van de 100 punten aan dit type informatie. Versterking van het netwerk komt, met gemiddeld 11,0

punten, op een tweede plaats. Dit type informatie is op haar beurt weer belangrijker voor bedrijven

die al exporteren (12,1) dan bedrijven die overwegen te exporteren (5,0). Een marktscan (individuele

marktbewerking) komt met gemiddeld 7,6 punten op een derde plaats.
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Opvallend is dat de verdeling erg asymmetrisch is. Vrijwel alle vormen van informatie hebben

gemiddeld gesproken in enige – hoewel geringe – mate bijgedragen aan het besluit. Dit laat zien dat

de bedrijven diverse behoeften hebben en het ‘gemiddelde’ bedrijf niet bestaat. Maar voor alle vormen

van informatie zien we ook dat voor enkele bedrijven deze vorm juist van doorslaggevend belang was.

Om een voorbeeld te geven: voor 70% van de respondenten waren antwoorden op algemene

handelsvragen van miniem belang (minder dan 10% bijdrage aan het besluit), maar voor 6% van de

bedrijven was het van ultiem belang (meer dan 90% bijdrage aan het besluit).

Daarnaast zien we enkele opvallende verschillen tussen de groepen. Omgekeerde matchmaking en

collectieve marktbewerking zijn relatief onbelangrijk voor de exporterende bedrijven, maar staan op

de 4e en 5e plaats qua belang voor de bedrijven die export overwegen. De voorlichting bij

marktoriëntatie is daarentegen weer relatief belangrijk voor bedrijven die export niet overwegen.

Bijzondere aandacht verdient de categorie ‘anders. Dit was de informatie – met 36% - die gemiddeld

het meeste bijdroeg aan het besluit. Onder deze categorie valt een veelvoud aan vormen van

informatie, zoals:

 Vragen over het eigen bedrijf: past het bij onze visie, past het bij onze producten?

 Vragen over de klant: wat is de klantvraag, is de klant betrouwbaar, waar is de klant

gelokaliseerd?

 Vragen over de markt: wat is het potentieel?

 Vragen over financiën: hoe zit het met de belastingen, wat zijn de financiële gevolgen en

risico’s, welke verzekeringen zijn er nodig en mogelijk?

 Vragen over zakendoen in het buitenland: wat is de cultuur daar, hoe zit de regelgeving daar

in elkaar?

11 | Overige informatie die van invloed was op het besluit om (niet) te exporteren
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3.6 Collega-ondernemers en KvK meest bepalend in exportkeuze

Ook is gevraagd aan bedrijven die exporteren (of dat overwegen/ hebben overwogen) welke

organisatie het meest bepalend was voor de beslissing om al dan niet te exporteren. Dit is alleen

gevraagd voor de organisaties waarmee men contact had – het totale puntenaantal telt dus niet op tot

100, aangezien (bijna) geen enkel bedrijf met alle actoren contact had.

Bedrijven die contact hadden met collega-ondernemers, kennen deze bron van informatie doorgaans

veel waarde toe (gemiddeld 63,4 van de 100 punten). De Kamer van Koophandel doet het met 50,9

punten ook goed. NBSO’s eindigen met 29,3 punten in de lage middenmoot – nog wel vóór

universiteiten en hogescholen, Nederlandse brancheorganisaties, ambassades in het buitenland en het

Ministerie van Buitenlandse Zaken.

12 | Collega-ondernemers en KvK verreweg meeste bepalend in keuze om al dan niet te exporteren

(basis: bedrijven die contact hadden met een actor)- (schaal 0-100%)
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Bron: TNS NIPO, 2013

Wel saillant: geen enkele ondernemer ‘rankt’ NBSO’s als hoogste. Alle andere voorgelegde actoren

worden wel door minimaal enkele bedrijven als hoogste gerankt. Anderen die laag scoren zijn:

commercieel adviesbureau (n=7), Nederlandse branche-organisaties (n=9), universiteiten en

hogescholen (n=13), banken (n=14), ambassades in het buitenland en sociale mediagroepen (beide

n=17). Het vaakst als eerste genoemd zijn buitenlandse organisaties (n=270).
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3.7 Zes op tien: contact met NBSO leidde tot resultaten

Zoals duidelijk werd: de tevredenheid over het contact met en de activiteiten van NBSO’s mag er

zeker zijn. Dat blijkt ook als het gaat om concrete resultaten. Ruim zes op de tien (61%) bedrijven die

contact hadden met een NBSO zeggen dat het contact op de één of andere manier tot concrete

resultaten heeft geleid. Het gaat dam om contacten met andere personen, instanties of organisaties

(38%), om contracten of overeenkomsten (4%) of om contacten én contracten (18%). Ruim een

derde zegt dat het contact niet tot concrete resultaten heeft geleid, 2% weet het niet.

Andere organisaties geven in exportbeslissing de doorslag

Zoals we in de vorige paragraaf al zagen: geen enkele ondernemer ‘rankt’ NBSO’s als hoogste.

Aan exporterende ondernemers die contact hadden met een NBSO – maar dus zonder uitzondering

zeggen dat een NBSO niet de doorslag gaf! – is gevraagd waarom een hoger gerankte organisatie

belangrijker was in de beslissing om al dan niet te exporteren.

Grofweg de helft (49%) stelt dat de betreffende organisatie meer complete informatie dan een NBSO

leverde, meer kennis van het betreffende land had (46%), ofwel meer kennis van de betreffende

markt (43%).

Samenvattend

Samenvattend kunnen we stellen dat geen enkele actor of vorm van informatie écht van

doorslaggevend belang is: geen van de ondersteunende organisatie (dus ook NBSO) en geen van de

vormen van informatie.

Binnen dat hele speelveld scoren de NBSO’s niet uitzonderlijk goed. Zo onderscheiden ze zich in de

meeste opzichten niet ten opzichte van de andere instanties. In geen enkel geval hebben ze de

doorslag gegeven in de beslissing om al dan niet te gaan exporteren. Toch scoren ze zeker ook niet

slecht. Wat de tevredenheid over de activiteiten betreft waarderen ervaringsdeskundigen NBSO’s zelfs

hoger dan welke organisatie dan ook.
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4 Triggers en barrières om te exporteren

4.1 Belangrijkste trigger tot exporteren is interne motivatie

In dit hoofdstuk gaan we in op de houding van het Nederlandse MKB ten opzichte van exporteren. De

bedrijven worden onderverdeeld in drie groepen, namelijk de bedrijven die al exporteren, de bedrijven

die overwegen te exporteren en de bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren. Deze groepen

hebben hun eigen ‘triggers’ en ‘barrières’ betreffende het exporteren. Hieruit vloeien mogelijk acties

voort die ondernomen kunnen worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als zij de export

onder het MKB wil stimuleren. Deze acties kunnen overgeheveld worden naar faciliterende

organisaties.

Er bestaat een zeer grote kloof in houding ten aanzien van exporteren tussen bedrijven die exporteren

of het overwegen aan de ene kant en de bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren aan de

andere kant. De bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren hebben een zeer negatieve

houding ten opzichte van exporteren (-16). Een negatieve indexscore is zeer ongebruikelijk. Maar

bedrijven die contact hebben gehad met een NBSO zijn weer ongebruikelijk positief over exporteren

(104). Er bestaan zeker nog kansen om de houding ten opzichte van exporteren binnen bepaalde

groepen te verbeteren.

Ter indicatie; een indexscore tussen de 50 en 70 wordt als positief gezien, zodra het indexcijfer lager

is dan 20, is men zeer negatief over het desbetreffende onderwerp. Alle indexcijfers boven de 80

worden gezien als zeer positief.

Het zogeheten ‘potentieel’ waarvan de houding ten aanzien van exporteren verbeterd kan worden

bestaat uit bedrijven die wel loyaal zijn aan exporteren maar waar exporteren geen bevredigend

resultaat oplevert (welwillenden) en uit bedrijven die niet loyaal zijn aan exporteren maar waar

exporteren wel een bevredigend resultaat oplevert (sceptici).

Dit potentieel bevindt zich voornamelijk binnen de groep bedrijven die al exporteren of overwegen om

te gaan exporteren. Door ervoor te zorgen dat de houding van deze bedrijven verbetert, kan de groep

‘ambassadeurs’ groeien. Deze groep bestaat uit bedrijven die zowel loyaal als positief zijn ten aanzien

van exporteren. De groep ‘ambassadeurs’ is ook zeer belangrijk. Deze bedrijven zijn namelijk het

‘uithangbordje’ van de export.

Om de ‘ambassadeurs’ tevreden te houden is het voornamelijk belangrijk om deze bedrijven er aan te

herinneren dat men persoonlijk gelooft in exporteren en dat het past binnen hun strategie. Om de

houding van bedrijven die overwegen te gaan exporteren ten aanzien van exporteren te verbeteren

dient het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich in mogelijke contactmomenten te richten op het

persoonlijk geloven in het nut van exporteren. Tevens kan men in de gesprekken het positieve aspect

aansnijden dat men kan voldoen aan de overheidsregels van het land waarnaar deze bedrijven gaan

exporteren. Het ministerie kan ingaan op de informatiebehoefte die bestaat binnen deze groep, zij

hebben namelijk behoefte aan het makkelijker vinden van informatie over hoe exporteren moet. Door

hier als ministerie op in te spelen kan dit de houding ten aanzien van exporteren verbeteren.
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4.2 Houding ten opzichte van exporteren

Om de houding ten aanzien van exporteren goed in beeld te krijgen worden de bedrijven

onderverdeeld in drie groepen. Dit zijn de bedrijven die al exporteren, de bedrijven die exporteren

overwegen en de bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren. Zoals hieronder is te zien hangt

de houding sterk samen met het feit of de bedrijven exporteren of niet exporteren.

13 | Indexscores betreffende de houding ten opzichte van exporteren

Zoals hierboven is te zien bestaat er een extreem verschil in houding ten opzichte van exporteren.

Bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren zijn staan zeer negatief ten opzichte van

exporteren en zijn daarom een verloren zaak. Het heeft dus geen enkel nut om deze bedrijven te

stimuleren. Daarnaast bestaat er nog een aanzienlijk verschil tussen de bedrijven die al exporteren en

de bedrijven die dit overwegen.

4.2.1 Bedrijven die contact hebben gehad met een NBSO hebben een zeer positieve

houding

Een negatieve score die te zien is bij de bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren komt

nauwelijks voor. Het is duidelijk zichtbaar dat er een enorme kloof bestaat in houding ten aanzien van

exporteren tussen de verschillende groepen. Een andere doelgroep die deze kloof benadrukt zijn de

bedrijven die aangeven contact te hebben gehad met een NBSO. Deze bedrijven staan zeer positief

ten opzichte van exporteren, gemiddeld scoren deze bedrijven een indexcijfer van 104. Dit laat zien

dat de bedrijven die in contact zijn of zijn geweest met een NBSO een positievere houding hebben ten

aanzien van exporteren dan de overige groepen.
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Op alle aspecten scoren de bedrijven die geen behoefte hebben tot exporteren laag. Zo oordeelt

slechts 10% positief over exporteren in het algemeen. Daarentegen zijn negen op de tien bedrijven

(87%) die exporteren zeer positief over exporteren. Interessant om te zien is dat 44% van de

bedrijven die overwegen om te gaan exporteren de kans (zeer) groot schatten dat men daadwerkelijk

gaat exporteren. Daarbij komt dat de helft (47%) deze kans gemiddeld schat.

4.3 Intrinsieke motivatie is het grootste verschil tussen bedrijven
die exporteren en het overwegen

4.3.1 Geen kloof tussen zeggen en voelen bij exporterende bedrijven

In de figuren op de volgende pagina’s gaan we in op de belangrijkste ‘triggers’ om te gaan exporteren

en ‘barrières’ die bedrijven tegenhouden om te gaan exporteren. In de bijlage is er een leeswijzer en

een legenda te vinden waarin uitgelegd wordt hoe deze figuren geïnterpreteerd dienen te worden en

wat de kleuren en vormen betekenen. Onder het eerste figuur is dit nog opgenomen.

Zoals het figuur eruit ziet voor de bedrijven die exporteren is zeer gewenst. De aspecten die (zeer)

belangrijk worden bevonden scoren bovengemiddeld en zijn een sterkte. De zaken die onbelangrijk

worden bevonden scoren beneden gemiddeld, maar dit is geen reden om dit aan te pakken omdat een

verbetering van deze aspecten de houding van deze bedrijven ten opzichte van exporteren niet

significant zal verbeteren. Daarnaast bestaat er geen kloof tussen wat deze bedrijven aangeven

belangrijk te vinden en wat werkelijk belangrijk is. Dit is wenselijk omdat deze bedrijven dus rationeel

te werk gaan en er geen onbewuste zaken meespelen.

4.3.2 Triggers

De aspecten ik geloof persoonlijk in het nut van exporteren (A01) en exporteren past in de strategie

van ons bedrijf (A02) worden zeer belangrijk bevonden door bedrijven die exporteren. Tevens scoren

deze aspecten bovengemiddeld en kunnen door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt

worden als ‘haakjes’ in contactmomenten met bedrijven die exporteren. Deze onderwerpen kunnen de

positieve associaties die deze bedrijven hebben over exporteren doen herleven.

4.3.3 Barrières

De enige barrière die er bestaat voor de bedrijven die exporteren is het aspect het past bij de cultuur

van partner- bedrijven (A10). Dit onderwerp dient niet aangesneden te worden tijdens mogelijke

contactmomenten met desbetreffende bedrijven. De reden hiervoor is dat het onderwerp juist

negatieve associaties met exporteren kan opwekken.
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14 | Exporteren past in de strategie van exporterende bedrijven

Legenda

A01 Ik geloof persoonlijk in het nut van exporteren

A02 Exporteren past in de strategie van ons bedrijf

A03 Een aanbod in exportmogelijkheden spreekt klanten aan

A04 Exporteren is nodig voor onze concurrentiepositie

A05 Exporteren wordt gestimuleerd door onze sector

A06 Exporteren wordt gestimuleerd door de Nederlandse overheid

A07 Exporteren wordt gestimuleerd door de overheid van het land waar wij naar exporteren

A08 Ons bedrijf kan voldoen aan de overheidsregels in de landen waarnaar we (zouden)

willen exporteren

A09 Partner-bedrijven werken hieraan goed mee

A10 Het past bij de cultuur van partner-bedrijven

A11 Consortia en samenwerkingsverbanden creëren bestaansrecht voor een onderneming

A12 Het is eenvoudig om informatie te vinden over hoe exporteren moet
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4.3.4 Bedrijven die overwegen te exporteren waarderen belangrijke aspecten goed

Over het algemeen ziet het figuur er redelijk wenselijk uit, al bestaat er nog een redelijke kloof tussen

wat deze bedrijven zeggen wat zij belangrijk vinden en wat ze voelen. In hun houding ten aanzien van

exporteren spelen een aantal onbewuste factoren een belangrijke rol en bepaalde zaken waarvan men

zegt dat ze belangrijk zijn, spelen in werkelijkheid een minder grote rol.

De aspecten die zowel bewust als onbewust van belang zijn worden bovengemiddeld gewaardeerd en

zijn sterktes. De aspecten die onbelangrijk worden bevonden scoren onder gemiddeld, maar dit heeft

geen invloed op de algemene houding ten opzichte van exporteren.

15| Bedrijven die overwegen te exporteren vinden het kunnen voldoen aan de overheidsregels

belangrijk

4.3.5 Triggers

Er zijn twee aspecten die zeer belangrijk worden bevonden door bedrijven die overwegen te

exporteren. Dit zijn ons bedrijf kan voldoen aan de overheidsregels in de landen waarnaar we

(zouden) willen exporteren (A08) en ik geloof persoonlijk in het nut van exporteren (A01). Dit zijn

tevens weer de ‘haakjes’ die aangehaald kunnen worden in mogelijke contactmomenten met deze

bedrijven.

Ook belangrijke aspecten zijn exporteren past in de strategie van ons bedrijf (A02) en exporteren is

nodig voor onze concurrentiepositie (A04). Deze aspecten worden goed beoordeeld en zijn

onderbewust belangrijk voor de houding ten aanzien van exporteren. Als het ministerie in contact
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komt met bedrijven die overwegen om te exporteren is het een goed idee om deze bedrijven ook van

deze positieve zaken bewust te maken omdat deze van invloed zijn op de houding.

4.3.6 Barrières

Voor bedrijven die export overwegen bestaan er geen grote barrières. Het is wel belangrijk als het

ministerie in gesprek komt met dergelijke bedrijven dat er rekening mee gehouden wordt dat er

bepaalde onbewuste zaken erg belangrijk zijn. Wat belangrijk is voor deze bedrijven wordt niet altijd

gezegd.

Tevens kan het ministerie de kwaliteit van de volgende aspecten verhogen om discussie te

voorkomen: het is eenvoudig om informatie te vinden over hoe exporteren moet (A12) en exporteren

wordt gestimuleerd door de overheid van het land waar wij naar exporteren (A07). Hier kan het

ministerie zelf ook een rol in spelen omdat deze bedrijven het niet eenvoudig vinden om informatie te

verkrijgen over hoe exporteren moet. Door op deze informatiebehoefte in te spelen kan de kwaliteit

hiervan stijgen. Daarnaast heeft het land waar deze bedrijven naar toe willen exporteren redelijk wat

invloed op de houding ten aanzien van exporteren. Deze bedrijven voelen zich niet gestimuleerd door

de landen waar men heen wilt exporteren. Voor zover dit mogelijk is kan het ministerie deze bedrijven

ondersteunen om de grootste barrières in deze landen te overwinnen.

4.3.7 Wakker de intrinsieke motivatie aan bij bedrijven die overwegen te exporteren

Het verschil in ‘triggers’ en ‘barrières’ tussen de exporterende bedrijven en de bedrijven die

exporteren overwegen zijn de aspecten exporteren past in de strategie van ons bedrijf (A02) en

exporteren is nodig voor onze concurrentiepositie (A04). Bij exporterende bedrijven zijn deze aspecten

zowel bewust als onbewust van groot belang terwijl dit bij bedrijven die exporteren overwegen enkel

onbewust van belang is. Dit laat zien dat de bedrijven die exporteren rationele overwegingen maken.

Zaken waarvan deze bedrijven zeggen dat ze belangrijk zijn, zijn ook belangrijk. Bij bedrijven die

overwegen te exporteren bestaat hier nog een kloof tussen. Het is dus belangrijk om bij het

stimuleren van deze groep hier rekening mee te houden.

Omdat naar voren is gekomen dat de kans groot is dat de bedrijven die overwegen te exporteren ook

daadwerkelijk gaan exporteren, ligt hier een kans voor het ministerie. De bedrijven die export

overwegen dienen bewust te worden van het belang van deze twee aspecten (exporteren past in de

strategie van ons bedrijf en exporteren is nodig voor onze concurrentiepositie). Deze bewustwording

kan het ministerie bewerkstelligen door bij contactmomenten hier op in te gaan.

Tevens is een verschil tussen deze twee doelgroepen dat de bedrijven die overwegen te exporteren

niet tevreden zijn over het eenvoudig vinden van informatie over hoe exporteren moet (A12). Voor de

overwegende bedrijven is dit bewust van belang. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven

daadwerkelijk gaan exporteren kan er ingegaan worden op deze informatiebehoefte.
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4.4 Voornamelijk informatie over de mogelijkheden binnen de
markt zijn belangrijk

Aan alle bedrijven, ongeacht of deze exporteren of niet, is voorgelegd welke informatie men van

belang vindt om een beslissing te maken over exporteren. De informatiebehoefte die bedrijven hebben

als het over exporteren betreft voornamelijk:

 Informatie over de markt: afzetmarkt, mogelijkheden binnen de markt en welke

ontwikkelingen vinden er plaats binnen deze markt

 Informatie over de klant en het product: is er vraag naar het product en wat is de klantvraag/

wens

 Wat is de klantwens / klantvraag

In iets mindere mate werd aangegeven dat men behoefte zou hebben aan informatie over de kosten

die exporteren met zich meebrengt en over de regelgeving in het land waar men naar toe zou gaan

exporteren. Ook wordt aangegeven dat de beslissing over exporteren voornamelijk binnen het bedrijf

wordt genomen met hun eigen overwegingen en dat zij hier niet zozeer informatie voor nodig hebben.

16 | Informatiebehoefte over exporteren
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4.5 Vooral de Nederlandse overheid kan de drempel om te
exporteren verlagen

Ter afsluiting bestond er de mogelijkheid om nog aanbevelingen of opmerkingen te geven over het

Nederlandse exportklimaat. Volgens de bedrijven is er vooral een grote rol weggelegd voor de

Nederlandse overheid. Hieronder staat uitgelegd wat er zoal wordt verwacht van de overheid om het

Nederlandse exportklimaat te verbeteren:

 Verlaging administratieve lasten

 De regelgeving is zeer complex en sluit niet aan bij de rest van Europa

 Minder douane formaliteiten

 Informatie centreren en eventueel vastleggen in een handleiding over exporteren

17 | Aanbevelingen en opmerkingen over het exportklimaat
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Bijlagen
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek heeft via de CAWI-methode (Computer Assisted Web Interviewing) plaatsgevonden.

Het veldwerk liep van 24 juni tot en met 7 juli 2013. In totaal hebben 1.316 vertegenwoordigers van

Nederlandse MKB de vragenlijst volledig ingevuld.

Volgens de oorspronkelijke opzet zou er een vergelijking gemaakt worden tussen bedrijven die wel of

geen contact hadden gehad met NBSO’s en bedrijven die wel of niet exporteren. In de praktijk blijkt

dat veel (75%) van de bedrijven die volgens het adresbestand van het ministerie contact gehad

hebben met NBSO’s zeggen geen contact te hebben gehad. Aangezien de vervolgvragen over het

relatieve belang, de impact en de waardering alleen gesteld zijn aan respondenten die in de

vragenlijst aangaven gebruik te hebben gemaakt van NBSO’s, is de analyse gebaseerd op de

antwoorden van de respondenten. In de analyse valt de populatie uiteen in drie doelgroepen:

 Exporteurs (n=879)

 Bedrijven die overwegen te exporteren (n=52)
 Bedrijven die niet overwegen te exporteren (n=385)

Verder blijkt er een grote correlatie te bestaan tussen contact met NBSO’s en houding ten opzichte

van exporteren: 90% van degenen die zich herinnerden contact te hebben gehad met een NBSO

exporteren (hoewel daarnaast veel meer exporterende bedrijven zeggen geen contact gehad te

hebben met NBSO’s). Daarnaast bleek dat de primaire houding ten opzichte van exporteren van grote

invloed is. Daarom is er voor gekozen om de nadruk te leggen op de segmentatie naar de houding van

de bedrijven ten opzichte van exporteren en de invloed van NBSO’s daarin. We hebben dus primair

ingezoomd op de as ‘exportbereidheid’.

De respondenten zijn uit twee bronnen afkomstig: een adresbestand van het ministerie van

Buitenlandse Zaken en een bestand afkomstig uit het online panel van TNS NIPO.

De respons uit het panel TNS NIPO Business Base was als volgt opgebouwd. Voor deze gelegenheid

werden enerzijds bedrijven uitgenodigd waarvan bekend is dat ze exporteren (bruto n= 2.800) en

anderzijds bedrijven waarvan bekend is dat ze niet exporteren (bruto n=1.140). De totale respons op

dit deel van het onderzoek bedroeg n=1.120, waarvan bedrijven die exporteren n=705 en bedrijven

die niet exporteren n=415. Dit geeft een netto respons van 28,4%.

De respondenten uit het bestand van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn als volgt

geselecteerd: bedrijven die in een recent (maximaal 10 jaar geleden) verleden contact hadden met

een NBSO (bruto n=1.640) en een aanvraag deden voor een intensief contact (marktscan) in één van

de huidige NBSO-landen. De respons onder deze bedrijven bedroeg n=196, waarvan bedrijven die

exporteren n=174 en bedrijven die niet exporteren n=22. Dit geeft een netto respons van 12%. Er is

tevens een herinnering verstuurd naar deze bedrijven en waar mogelijk zijn er andere

contactpersonen uitgenodigd. Voorafgaand aan het onderzoek heeft het Ministerie van Buitenlandse

Zaken een uitnodigingsbrief verstuurd naar het geleverde adressenbestand waarin werd aangestuurd

op deelname aan het onderzoek.

Van de bedrijven die respondeerden, exporteert de overgrote meerderheid al (n=879, waarvan n=741

naar NBSO-landen), overweegt een klein deel dit (n=52), heeft een klein deel besloten er van af te

zien (na dit overwogen te hebben, n=44). Nog eens 341 bedrijven hebben nog niet serieus over

export nagedacht.
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De resultaten van het panel zijn herwogen naar dezelfde verhoudingen als het bronbestand van het

Ministerie van Buitenlandse Zaken op branche, klasse werkzame personen en regio. Hierdoor zijn de

resultaten representatief voor de doelgroep (MKB met interesse tot export in één van de NBSO-

landen).

Voorafgaande aan de start van het onderzoek was de volgende opzet gekozen. We wilden een

vergelijking maken tussen enerzijds ondernemingen die wel of geen contact hebben gehad met een

NBSO en anderzijds tussen ondernemingen die wel of niet exporteren. Schematisch viel de

onderzoekspopulatie dus uiteen in vier doelgroepen (zie ook onderstaand schema):

 Primaire doelgroep (exporteert en heeft contact gehad met NBSO)

 Afhakers (exporteert niet, maar heeft wel contact gehad met NBSO)
 Onafhankelijk potentieel (exporteert, maar heeft geen contact gehad met NBSO)
 Onbenut potentieel (exporteert niet en heeft ook geen contact gehad met NBSO)

18 | Overzicht doelgroepen
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Bijlage 2 Leeswijzer PEM-methode

Onze PEM-methode is speciaal ontwikkeld om kansen voor meer draagvlak voor beleid en

overheidsdienstverlening te analyseren. De methode heeft duidelijke voordelen boven een ‘platte’

enquête en analyse van de resultaten.

De PEM-methode analyseert wat de kloof is tussen enerzijds wat mensen in woorden zeggen

belangrijk te vinden en anderzijds wat gevoelsmatig effect heeft op hun afweging om wel of niet

ketensamenwerking toe te passen of duurzaam te bouwen. Als mensen heel rationeel zouden zijn dan

zouden gevoel en ratio gelijk op lopen. Echter, dat blijkt, zoals bekend, vaak niet het geval te zijn. De

relaties bij mensen tussen denken, zeggen, voelen en doen zijn complex. Om het draagvlak omhoog

te krijgen, is het essentieel te weten wat echt belangrijk is voor mensen, ook de gevoelsmatige

beleving die ze niet snel uitspreken. De PEM-methode laat zien welke aspecten prioriteit hebben om

aandacht aan te besteden.

De methode is goed in het doorprikken van sociaal wenselijke antwoorden, goed in het segmenteren

van een doelgroep en goed in het aangeven welke rationele en emotionele effectieve ingangen er voor

beïnvloeding van de waardering zijn.

We kunnen in één ‘matrix’ (zie volgende figuur) laten zien welke aspecten belangrijk gevonden

worden, welke aspecten onbewust meespelen en hoe deze aspecten gewaardeerd worden. In deze 3D-

matrix zie je in één oogopslag de kloof tussen wat mensen zeggen en wat mensen voelen, plus de

waardering.

 Gevraagd belang: in de eerste plaats zijn de twee assen en de vier kwadranten van belang.

Verticaal zien we de mate waarin gebruikers zeggen wat zij belangrijk vinden.

 Gevoeld belang (impact op waardering): horizontaal zien we de mate waarin gebruikers

aspecten als belangrijk voelen. Dit rekenen we uit aan de hand van correlatieanalyses. Kortom,

op deze as is te lezen welke aspecten impact hebben op hun intentie.

 Waardering: in de derde plaats is de mate waarin een aspect relatief positief dan wel negatief

beoordeeld wordt, uitgedrukt in pijltjes naar boven (bovengemiddeld), pijltjes naar beneden

(beneden gemiddeld) en rondjes (gemiddeld) van belang. Zwart is ver boven of ver beneden het

gemiddelde. Deze beoordeling is volledig relatief ten opzichte van het gemiddelde van alle

bevraagde aspecten.

Door de twee assen ontstaan vier kwadranten. Hieronder beschrijven we hoe deze geïnterpreteerd

moeten worden.
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19 | Voorbeeldmatrix

Kwadrant rechtsboven (Motivators)

In het kwadrant rechtsboven zien we de aspecten die de klanten zelf belangrijk vinden en die een

hoge impact hebben op de houding ten opzichte van het programma (volgens een correlatieanalyse).

Kortom, wat mensen zowel voelen als zeggen. Als de aspecten die hier verschijnen laag gewaardeerd

worden, moeten deze punten sterk verbeterd worden, of er moet op een andere manier over

gecommuniceerd worden, om mensen te kunnen overtuigen. Verschijnen er pijltjes naar boven, dan

geldt dit als positief en is het een motivator (een aspect dat de waardering positief beïnvloedt).

Kwadrant rechtsonder (verborgen kans)

Rechtsonder verschijnen aspecten die door gebruikers zelf niet op voorhand zeer belangrijk worden

gevonden, maar uit de correlatieanalyse blijkt dat ze wel een sterke impact hebben op de houding ten

opzichte van de programma’s: wat mensen voelen, maar niet zeggen. Verschijnen hier vierkantjes,

dan is het een goed idee om een dergelijk aspect te communiceren.
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Kwadrant linksboven (randvoorwaarde)

Het kwadrant linksboven geeft de randvoorwaarden weer. Dit zijn factoren die iedereen eigenlijk

belangrijk vindt, maar die toch weinig bijdragen aan de algemene waardering. Wanneer hier aspecten

laag gewaardeerd worden, is dit reden voor zorg. Zodra een bepaalde ondergrens van waardering

overschreden wordt, zal de algemene tevredenheid kelderen.

Kwadrant linksonder (minder relevant)

Het laatste kwadrant, linksonder, is het minst belangrijk. Deze aspecten worden door gebruikers

weinig belangrijk gevonden en hebben geen impact op de algemene waardering.

In de onderstaande figuur ziet u de interpretatie nogmaals overzichtelijk weergegeven.

20 | Acties gekoppeld aan PEM matrix


