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1. Samenvatting
De sierteeltsector in Nederland is wereldwijd dominant. Nederland is leidend op het gebied van import en
export. Nederland is op de Verenigde Staten na de grootste producent van snijbloemen en potplanten. Toch zijn
er vaak negatieve geluiden te horen. Zo werd twintig jaar geleden al gezegd dat de sector uit Nederland zou
verdwijnen. Dit is momenteel nog niet het geval, al hebben de kwekers van snijbloemen het wel moeilijk. De
productie van snijbloemen lijkt enigszins te verschuiven richting de evenaarlanden (Kenia, Ethiopië, Colombia),
maar er is geen sprake van massale verplaatsing vanuit Nederland. Het aantal potplantenkwekers en de
hoeveelheid gekweekte planten neemt de laatste jaren juist toe.
De externe omgeving van de kwekers verandert voortdurend. Wisselkoersen fluctueren, brandstofprijzen
stijgen, er zijn voortdurend technologische ontwikkelingen, kortom: de wereld verandert. Het doel van deze
scriptie is om meer zicht te krijgen op de invloed van deze externe factoren op bedrijven. Centraal staat daarom
de invloed van de externe factoren op de bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie van Nederlandse potplanten- en
snijbloemenkwekers.
Er is een online vragenlijst uitgezet onder 360 kwekers, hierop hebben 63 kwekers gereageerd. Er zijn aan
de hand van de theorie verschillende hypotheses opgesteld. Met behulp van correlaties, lineaire regressie en
multiple regressie analyses zijn deze hypotheses getoetst.

Externe factoren zijn gedefinieerd als macrofactoren, locatiefactoren en sectorale krachten. Het begrip
macrofactoren en locatiefactoren zijn constructen die uit meerdere items bestaan. De items zijn gekozen op basis
van de literatuur. Macrofactoren zijn bijvoorbeeld de energieprijzen. Een locatiefactor is bijvoorbeeld de
mogelijkheid tot aankoop van grond of vastgoed. Sectorale krachten gaan, zoals het woord al zegt, in op de
krachten binnen de sector. Een belangrijke sectorale kracht is bijvoorbeeld de mate van concurrentie. Deze drie
typen externe factoren zijn van invloed op de strategie en prestatie. Bedrijven zijn ingedeeld naar de nagestreefde
strategie: differentiatie, kostenleiderschap of een combinatiestrategie. Als er geen specifieke strategie wordt
nagestreefd, is het bedrijf gekwalificeerd als stuck-in-the-middle. Om te onderzoeken hoe goed een bedrijf
presteert is gekeken naar de financiële prestaties en naar de productieprestaties.

Er is gekeken naar de relatie tussen externe factoren en bedrijfsstrategie. De uitkomsten hiervan zijn in de
tabel hieronder verwerkt, in deze tabel staan de veronderstelde verbanden (VV) samen met de uiteindelijke
resultaten.
Kostenleiderschap

Differentiatie

Combinatie

Stuck-in-the-middle

VV

Resultaat

VV

Resultaat

+

NS
+

NS

VV

Resultaat

VV

Resultaat

Macro factoren

++

0.361**

+

0.310**

Locatiefactoren

+

NS

++

0.364**

Mate van concurrentie

+

NS

+

NS

Macht van toeleveranciers
en afnemers

* sign. met een betrouwbaarheid van 95%, ** sign. met een betrouwbaarheid van 99%, VV= Verondersteld verband, NS = niet significant
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Uit de resultaten blijkt dat er enkele hypotheses bevestigt worden en enkele ontkracht. Eén van de
belangrijkste resultaten is dat blijkt dat er een significant positief verband bestaat tussen het nastreven van een
kostenleiderschaps- of differentiatiestrategie en het worden beïnvloedt door macrofactoren. Het is verwonderlijk
dat er geen significante verbanden bestaan tussen externe factoren en de bedrijfsprestaties.

Met behulp van een lineaire en multiple regressie is onderzocht in welke mate een bepaalde strategie
invloed heeft op de financiële prestaties. Uit deze regressievergelijkingen blijkt dat het nastreven van überhaupt
een strategie niet significant van invloed is op de financiële prestaties. Wel kan gesteld worden dat het nastreven
van een combinatiestrategie ten opzichte van het niet specifiek nastreven van een strategie een positief
significante invloed heeft op de financiële prestaties. Verder blijkt dat met 93% betrouwbaarheid dit ook geldt
voor het volgen van een kostenleiderschaps- of differentiatiestrategie. Productieprestatie, de mate waarin een
kweker zich richt op kostenbeheersing en productiviteit, laat geen significante verbanden zien. Het blijkt alleen
dat bedrijven in de periferie significant beter presteren op productieprestatie dan de bedrijven in het Westen.

Uit deze scriptie kan worden geconcludeerd dat externe factoren voor een beperkt deel invloed hebben op
de bedrijfsprestaties. Van de externe factoren wordt de energieprijs als belangrijkste factor genoemd. Kwekers
worden naast de energieprijzen vooral beïnvloed door de (strenge) milieunormen, de bereikbaarheid en de
mentaliteit van de beroepsbevolking. Snijbloemenkwekers ondervinden significant meer invloed van de
concurrentie uit het buitenland en milieunormen. Potplantenkwekers ondervinden juist meer invloed van
transportkosten, de afstand tot de afzetmarkt en de wensen van de consument. De mate van concurrentie, de
grootte van het bedrijf en het type strategie als voorspellers voor financiële prestatie hebben gezamenlijk een
verklaringskracht van 21 procent. Bijna 80 procent moet verklaard worden door middel van andere voorspellers.

Naast het inzicht in de verbanden tussen externe factoren, strategie en prestatie, is er onderzocht hoe het
gesteld is met de tevredenheid over de locatie, de verhuisgeneigdheid en de overlevingskansen. Hieruit blijkt dat
er een positief verband bestaat tussen het nastreven van een combinatiestrategie en de ingeschatte
overlevingskansen. Dit geldt ook voor de grootte van het bedrijf. Hoe groter de kwekerij, hoe hoger de
overlevingskans ingeschat wordt. Het blijkt ook dat snijbloemenkwekers meer verhuisgeneigd zijn dan
potplantenkwekers en er bestaat ook een positief verband tussen de het beïnvloed worden door macrofactoren en
de verplaatsing van de teelt naar het buitenland.

Na de resultaten en conclusie wordt in de discussie ingegaan op de consequenties voor bedrijven. De
kweker wordt geadviseerd een strategie na te streven, het liefst een combinatiestrategie. Schaalvergroting is een
kans om succesvol te worden of te blijven. Voor de overheid is er ook een rol weggelegd. De overheid moet
zich,volgens de kwekers, richten op internationale afstemming over wet- en regelgeving. Uit de beperkte invloed
van externe factoren op prestatie is het de vraag of de overheid zich moet blijven richten op het maken van
beleid op macroniveau. Een overheid zou zich bijvoorbeeld inhoudelijk kunnen bemoeien met kwekers over een
te volgen strategie. Dit vergt wel een andere manier van beleid voeren dan nu gedaan wordt.
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2. Inleiding
Het eerste hoofdstuk van dit onderzoek is de inleiding. Hierin komt de aanleiding van het onderzoek, de
probleemstelling en de relevantie aan bod. Het geeft de richting van het onderzoek aan.

2.1 Aanleiding
Binnen mijn stage bij Rabobank Nederland onderzocht ik de invloed van transportontwikkelingen binnen
de internationale locatiepatronen van kwekers van potplanten en snijbloemen. Dit is één van de vele
ontwikkelingen waar de sierteeltkwekers mee te maken hebben. De conclusie was dat transport in de gehele
keten veel invloed heeft. Goedkopere logistieke concepten en transportontwikkelingen zorgen er mede voor dat
teelt in landen buiten Europa ook rendabel is. Binnen de bloemkwekerijsector hebben transportontwikkelingen
dan ook een sterke invloed op de locatiepatronen waar gekweekt wordt.
De eerste aanleiding voor dit onderzoek is dat Nederland op dit moment de grootste bloemen- en
plantenexporteur ter wereld is en de op één na grootste producent van potplanten en snijbloemen (VGB, 2011).
Er is bij de kwekers al jaren sprake van lage marges en de positie van de Nederlandse sierteeltproductie lijkt in
het nauw te komen (Algemeen Dagblad, 2010, Bunte et al., 2010) .
Daarnaast heeft het kabinet Rutte de tuinbouw gekwalificeerd als één van de topsectoren van Nederland.
Tijdens dit onderzoek kwam het topteam Tuinbouw & Uitgangsmaterialen met een actieprogramma voor 20122015 over de Tuinbouw waarin zij mede aandacht hebben voor problematiek die in deze scriptie centraal staat.
De problematiek verwoorden zij als volgt:

De wereld om ons heen verandert steeds sneller. Nieuwe economische, technische, sociale en politieke
ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De invloed hiervan wordt steeds groter vanwege de steeds
toenemende, internationale verwevenheid en complexiteit van de samenleving. Het is de uitdaging om trends en
ontwikkelingen te signaleren die echt blijvend van aard zijn en bepalend voor onze toekomst. Zo ontwikkelen we
een strategische visie en adequate toekomststrategie (Actieprogramma Topsector Tuinbouw &
uitgangsmaterialen, 2012).

Een derde aanleiding voor dit onderzoek ligt meer op het niveau van de algemene economische
verhoudingen in Nederland. Namelijk de beschouwing van de rol die Nederland nog heeft als vestigingsplaats
voor de maakindustrie. Dienstverlenende bedrijven nemen in Nederland in aantal toe, maar de maakindustrie
staat onder druk en verschillende industrieën zijn al (grotendeels) uit Nederland verdwenen. De kwekers van
potplanten en snijbloemen behoren ook bij de maakindustrie; hierbij geldt dat ze onder druk staan, maar (nog)
niet verdwenen zijn. Dit onderzoek moet meer inzicht geven over de vraag of er een duurzame toekomst voor de
kwekers is weggelegd.

- 13 -

2.2 Probleemstelling
Het succes van een onderneming wordt voor een deel bepaald door de effectiviteit van de primaire (en
ondersteunende) processen van het bedrijf, maar ook voor een deel door de omgeving waarin het bedrijf
opereert. Onderzoek naar de bedrijfsomgeving van bedrijven valt hierdoor onder verschillende disciplines. Met
name binnen de discipline van de economie, economische geografie en organisatiewetenschappen. Economisch
geografen, zo stellen Atzema et al. (2002), bestuderen de eisen die bedrijven stellen aan de concrete, ruimtelijke
omgeving in het land, de regio en de plaats waar het bedrijf gevestigd is. Doorgaans stellen de meeste bedrijven
in de loop van de tijd andere eisen aan de omgeving, terwijl de omgeving zelf ook steeds verandert. Hierdoor is
er sprake van een voortdurend veranderende relatie tussen het bedrijf en haar omgeving. De focus in deze
scriptie ligt met name op de onderneming. Binnen de Tuinbouw is de veranderende omgeving anno 2012 sterk
van invloed op de ondernemers binnen deze sector, zo getuigt ook het citaat in de paragraaf hiervoor. Een zeer
recent voorbeeld is de eurocrisis in de Europese Unie. Er worden politieke en economische keuzes gemaakt en er
worden veranderingen doorgevoerd welke invloed hebben op bedrijven. Zij het direct, bijvoorbeeld door de
verplichte herkapitalisatie van banken, of indirect door eventuele afnemende vraag naar producten.
De geografie heeft niet het alleenrecht op de bestudering van de ‘omgeving’ van het bedrijf. Ook in andere
disciplines, zoals de bedrijfskunde, is er sprake van (bedrijfs)omgeving. Wissema (1986, p.128) stelt de
bedrijfskundige definitie als volgt: de wereld buiten de onderneming voor zover die voor het functioneren van de
onderneming bepalend of relevant is. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijfsinterne en
bedrijfsexterne factoren. Deze bedrijfsexterne factoren scheppen als het ware de context waarin een bedrijf zich
beweegt. Bij het maken van een strategisch beleid voor een organisatie, bijvoorbeeld bij de start van een bedrijf,
wordt getracht de externe omgeving van een organisatie in kaart te brengen. Als een bedrijf eenmaal ‘up en
running’ is, heeft het te maken met verschillende omstandigheden die het bedrijfsfunctioneren beïnvloeden. Het
bedrijfsfunctioneren behelst zowel de strategie als de prestatie van een bedrijf.
Het bedrijfsfunctioneren en de bedrijfsomgeving van de Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers is
het onderwerp dat centraal staat in dit onderzoek. De productiewaarde in de sector is 4,1 miljard euro en
Nederlandse en heeft een aandeel van 10,7% op de positieve handelsbalans van Nederland. Er wordt al snel
aangegeven dat zogenaamde ‘externe factoren’, zoals energieprijzen of een economische crisis, sterk van invloed
zijn op het bedrijfsfunctioneren van de kwekers. Dit onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over welke
rol factoren uit de bedrijfsomgeving hebben voor het functioneren van de kwekers. Tevens moet het inzicht
verschaffen hoe bedrijven het beste kunnen anticiperen op deze factoren. Overheden hebben veel invloed binnen
de sierteeltsector en ook hun rol komt hierbij aan bod. Deze insteek maakt dit onderzoek uniek.

De probleemstelling voor dit onderzoek is als volgt geformuleerd:

In welke mate hebben hebben externe factoren en sectorale krachten invloed op de bedrijfsstrategie
en de bedrijfsprestatie van Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers en hoe kunnen de overheid en
de kwekers hierop anctiperen?
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Deze vraag wordt beantwoord met behulp van enkele deelvragen. Deze luiden alsvolgt:
-

In welke mate zijn factoren uit de externe bedrijfsomgeving van invloed op de strategie en prestatie
van de kwekers?

-

In welke mate is het implementeren van een kostenleiderschaps-, differentatie- of combinatiestrategie
van invloed op de bedrijfsprestaties van kwekers?

-

Wat zijn mogelijkheden voor kwekers om op deze externe factoren en sectorale krachten te
anticiperen?

-

Wat is de rol van de overheid met betrekking tot deze problematiek?

Het signaleren van factoren die van invloed zijn is een eerste stap. De mogelijkheid om externe factoren te
beïnvloeden dan wel daarop te anticiperen is het belangrijkste deel uit deze hoofdvraag. Dit is namelijk de
voortdurende zoektocht voor bedrijven.

2.3 Doelstellingen & relevantie
Aan kwalitatief onderzoek binnen de sierteeltsector is geen tekort, maar kwantitatief onderzoek is nog maar
weinig gedaan. Het doel van deze scriptie is dan ook om een kwantitatieve onderbouwing te kunnen geven over
de rol van externe factoren en sectorale krachten voor bedrijfsstrategie en bedrijfsprestaties.

Wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek is om een aantal redenen relevant:
1.

Wageningen University and Research (WUR) en organisaties als het Productschap Tuinbouw en de
Rabobank doen veel onderzoek (ook wereldwijd) naar ontwikkelingen in de sierteeltsector sec. De
combinatie tussen de bedrijfskundige omgeving en de ruimtelijk/fysieke omgeving is interessant,
omdat deze nog op de manier als in deze scriptie nog niet als zodanig is onderzocht.

2.

Er is veel theoretisch inzicht over de clustering van bedrijven en het ontstaan van concentraties. Binnen
de economie en economische geografie zijn hier allerlei voorbeelden van te vinden. Uit deze
wetenschappelijke inzichten kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een uniek cluster van
bedrijven in Nederland die gericht is op de sierteelt. Dit onderzoek is relevant voor de discussie over
clusters, omdat productiebedrijven uit dat unieke cluster worden onderzocht.

3.

Dit onderzoek is bedoeld om meer inzicht te krijgen in de relevantie van de geografie. Binnen
economische geografie wordt al snel gesproken over groei, uitbreiding en verplaatsing. Logisch dat
locatiefactoren bij dergelijke veranderingen in de bedrijfsvoering van invloed zijn. De vraag in dit
onderzoek is bewust breder gesteld en focust op de vraag of locatiefactoren en de fysieke omgeving
door bedrijven daadwerkelijk relevant zijn bij de ontwikkeling van de bedrijfsstrategie of
bedrijfsprestatie.
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Maatschappelijke relevantie
Dit onderzoek is vooral relevant voor kwekers zelf, maar ook voor organisaties die veel te maken hebben
met kwekers. Hierbij moet gedacht worden aan banken, overheden, toeleveranciers en ondersteunende bedrijven.
Met deze stakeholders is in een vorig onderzoek, voor Rabobank Nederland, al gesproken. Inzichten uit dit
onderzoek kunnen door hen meegenomen om hun bedrijfsactiviteiten op aan te passen. Ook is het onderzoek een
bijdrage over toekomstverwachtingen van de teelt in Nederland. In breder perspectief draagt dit hierdoor ook bij
aan het debat over de toekomst van maakindustrieën in Nederland.

2.4 Leeswijzer
De scriptie bestaat uit bijna 80 pagina’s en is op een bepaalde manier opgebouwd, hierdoor is het goed om
een leeswijzer te hebben. Omdat niet iedereen weet wat de sierteeltsector voorstelt en hoe deze in Nederland is
ontwikkeld is er eerst een introductie over bloemkwekerijsector. Na deze introductie volgt het theoretisch kader.
Hierin staat het onderzoeksmodel van Spanos & Lioukas (2001) centraal. De inzichten van Spanos & Lioukas
(2001) dienen als leidraad voor dit onderzoek. Zij hebben namelijk op een duidelijke manier geanalyseerd wat de
invloed van externe en interne factoren is op de bedrijfsstrategie en bedrijfsprestaties. Hierbij hebben zij een
onderzoeksmodel ontwikkeld waar veel naar gerefereerd wordt. Aan de hand van de theorie wordt ingegaan op
bedrijfsprestaties, bedrijfsstrategie, en de externe en interne omgeving van een bedrijf. Aan de hand van de te
verwachten verbanden zijn er negen hypotheses opgesteld.
Na dit theoretisch kader volgt de methodologie, hierin is de manier van onderzoek verantwoord en wordt er
ingegaan op de operationalisatie en het meten van begrippen. De resultaten worden in het hoofdstuk daarna
gepresenteerd. De inhoud bestaat uit de toetsing van de negen hypotheses. Ook wordt er ingegaan op de
toekomstverwachtingen van de kwekers en de rol die de overheid voor de kwekers speelt. Het laatste hoofdstuk
bevat de conclusie en discussie van het onderzoek. Er worden ook enkele aanbevelingen gedaan aan de overheid,
de kwekers en voor verder wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek heeft sterke en minder sterke kanten,
deze komen als laatste aan bod.
In de bijlage is de brief en de enquête te vinden die naar 360 kwekers is gestuurd ook staan er enkele
relevante tabellen en een correlatiematrix. De SPSS-uitvoer en de uitwerking van het diepte interview met een
snijbloemenkweker is op verzoek beschikbaar.
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3. Introductie op de gekozen sector
Dit hoofdstuk begint met een korte introductie van de bloemkwekerijsector. Deze is zeer specialistisch en
behoeft enige uitleg. Deze introductie beschrijft de historische ontwikkeling van de Nederlandse
bloemkwekerijsector en de situatie anno 2011. Hierin wordt voor een deel al aangegeven welke externe factoren
er voor de kwekers van belang zijn (deelvraag 1) en waarom juist in Nederland de sierteeltsector opgekomen is.
Het hierop volgende hoofdstuk gaat verder op de theoretische inzichten die betrekking hebben op de
beantwoording van de probleemstelling.

3.1 De bloemkwekerijsector in Nederland
Twintig jaar geleden werd er al aangegeven dat deze sector het in de toekomst moeilijk zou krijgen en
hoogstwaarschijnlijk verdwenen zou zijn uit Nederland. Toch is deze sector nog steeds aanwezig en is het zelfs
nog een onderwerp van onderzoek waardig. Allereerst een introductie over de bloemkwekerijsector in
Nederland.

3.2 Ontwikkeling Nederlandse bloemkwekerijsector
Over de start van de kweek van bloemkwekerijproducten in Nederland gaat het verhaal dat een Leidse
botanicus een aantal tulpenbollen als geschenk kreeg en het product verder ontwikkelde (Plattelandswijzer,
2010). De regio Aalsmeer werd de belangrijkste plaats in Nederland wat betreft de teelt van met name
snijbloemen. Het is van oorsprong een veengebied en rond 1350 leverden boeren turf aan de rentmeester om
daarmee belasting te betalen aan de graaf. Hier ligt indirect een van de oorzaken van de aanwezigheid van de
snijbloementeelt. Er bleef namelijk steeds minder land over, waardoor er overgeschakeld werd naar de intensieve
landbouw: er ontstonden boomkwekerijen (17e eeuw). Rond 1880 werd er begonnen met de teelt van
buitenbloemen en in 1896 werd de eerste (rozen)kas gebouwd. Dit gebeurde meestal op het nog niet verveende
land, omdat dit uitermate geschikt was (Historische Tuin Aalsmeer, 2010). Tavoletti & te Velde (2008) geven
aan dat historisch gezien er in het Westland veel groenten werden geteelt, maar door de toenemende
internationale concurrentie eind jaren ’70 de productie verschoof naar de minder gecommodificeerde bloemen.
Maar waarom specifiek in Nederland de sector groot is geworden is een vraag die alleen achteraf beantwoord
kan worden. Tavoletti & te Velde (2008), Porter & van Linde (1995), Zimmerman et al (2003) en anderen
hebben getracht hier verklaringen voor te vinden. Al was de overtuiging in de jaren ’60 wel dat het aanwezige
aardgas in Nederland zo snel mogelijk gebruikt en opgemaakt moest worden, omdat kernenergie de energiebron
van de toekomst zou worden. Een belangrijke aanleiding voor de groei van de sector.

Voor de kweek van bloemkwekerijproducten is veel zon (licht en warmte), goede grond en water nodig.
Nederland lijkt daarmee op het eerste gezicht wereldwijd gezien niet de meest optimale natuurlijke
omstandigheden te hebben. Ook is Nederland relatief klein en daardoor is er sprake van schaarse ruimte. Porter
& van Linde (1995) geven als verklaring voor het feit dat Nederland zo dominant is geworden, dat er door de
hele keten samenwerking en innovatie plaats vindt. Ook de gespecialiseerde technologie doet hierbij de
natuurlijke nadelen van Nederland te niet. Tavoletti & te Velde (2008) geven aan dat de locatie in Nederland niet
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zo nadelig is en er pas sinds de laatste decennia een hoge druk heerst rondom het landgebruik in de Randstad. De
goede grond en het gematigde klimaat zijn goed voor het telen van bloemkwekerijproducten. Zimmerman et al
(2003) geven aan dat er een divers productassortiment met een goede kwaliteit aanwezig is. Hierdoor kan
Nederland zich snel aanpassen een veranderende marktvraag. Daarnaast is het zo dat de geografische ligging van
Nederland ten opzichte van belangrijke internationale afzetmarkten zeer gunstig is (Bunte & Dijkxhoorn, 2010,
p. 61). Verder is een natuurlijk voordeel van Nederland de vondst van het gasveld in Slochteren. Deze relatief
goedkope energie kon worden gebruikt in sectoren waarin veel gas nodig was. Bij het kweken in kassen is veel
gas nodig en door het gebruik van het (in de jaren ‘70 goedkope) Nederlandse gas is ook de bloemkwekerijsector
sterk gegroeid. Als tweede noemen Tavoletti & te Velde (2008) het feit dat Den Haag, Rotterdam en Amsterdam
langs grote waterwegen lagen waardoor deze goed te bereiken waren.
Na de oliecrisis eind jaren ’70 stegen de prijzen voor gas erg hard. Ook kwam er vanuit de overheid meer
aandacht voor het milieu. De kwekers reageerden hierop veelal op door uit te breiden en de kosten per eenheid te
verlagen. Dit kon bereikt worden door technologische vernieuwingen door te voeren. Begin jaren ’90 was er
voor het eerst sprake van overproductie. Hierdoor kwamen de marges onder druk te staan, wat er toe leidde dat
de nog steeds relatief kleine familiebedrijven moesten gaan uitbreiden. Er ontstond een rat race, waarbij dure
technolologieën moesten worden ingezet. Het succes van de Nederlandse sector leidde tot overproductie wat
vervolgens leidde tot sterkere concurrentie. Ook werd samenwerking minder gezocht. Daarnaast gaven lokale en
nationale overheden in Nederland de voorkeur aan een ander type ruimtegebruik. Omstreeks 1995, kwam de
productie en export van snijbloemen uit evenaarlanden1 op gang. De Nederlandse kwekers kregen meer
concurrentie vanuit landen wereldwijd. De productie in Nederland is relatief duur door de relatief dure arbeid en
hoge energiekosten. Hierdoor moeten Nederlandse kwekers steeds sneller innoveren om hun concurrenten voor
te blijven. Desondanks blijft Nederland een belangrijke producent en kan niet gesteld worden dat de productie
naar het buitenland ‘verschuift’, want maar een deel van de Nederlandse kwekers verplaatsten of breidden hun
activiteiten uit bij hun buitenlandse (dochter)ondernemingen (Van der Lans et al., 2011).

3.3 Nederlandse bloemkwekerijsector anno nu
Na deze korte terugblik op de geschiedenis is de huidige situatie dat Nederland momenteel nog steeds de op
één na grootste bloemkwekerijproducenten ter wereld is. Ook is zij dominant op de internationale markt, waar
met name de export naar Europese landen erg belangrijk is (zie bijlage tabel 7 & 10). Voor Nederland zelf zorgt
de sector voor relatief weinig werkgelegenheid (32.200 FTE). Ook werken er veel tijdelijke arbeidskrachten
(18.000 FTE), waarvan ook een heel aantal uit het buitenland, met name Polen, werkzaam is. Het exportaandeel
van bloemen en planten is 1,5 procent. De sector levert een significante bijdrage aan de Nederlandse economie,
want het zorgt met 3,7 miljard euro aan Nederlandse export voor 10,7 procent aandeel in de positieve
handelsbalans van Nederland (zie tabel 2). Je zou verwachten dat Nederland het af zou moeten leggen tegen
grote (landbouw)landen als Duitsland en Frankrijk. Het tegendeel blijkt echter waar: Duitsland en Frankrijk zijn
grote afnemers van Nederlandse bloemen en planten.

1

Evenaarlanden zijn landen rondom de evenaar zoals Ethiopië, Kenia, Colombia en Ecuador.
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Wel is te zien in tabel 1 & 3 dat het aantal bedrijven sinds 2000 afgenomen is met ongeveer 50 procent. Het
lijkt er op dat er een shake-out heeft plaatsgevonden. De gemiddelde grootte van de bedrijven is in 2010 in
vergelijking met het jaar 2000 met 45 procent toegenomen. Deze ‘reorganisatie’ heeft er effectief toe geleid dat
het aantal hectare snijbloemen en potplanten met 23 % is afgenomen. De productiewaarde daarentegen is
toegenomen.
De productie van bloemkwekerijgewassen betreft meer dan de helft van de Nederlandse productiewaarde
binnen de tuinbouw. In totaal bedroeg de productiewaarde 4,1 miljard euro in 2010. Deze is ook de laatste jaren
nog steeds gegroeid. Deze groei is met name interessant als er gekeken wordt naar het belang van de
potplantenproductie. Ten opzichte van 2000 steeg de productiewaarde van deze productgroep met 73%, terwijl
voor snijbloemen dit nagenoeg gelijk bleef. Het aantal hectare snijbloemen is sterk afgenomen (-34% t.o.v.
2000). De productiewaarde per hectare neemt bij beide gewassen wel toe. Daarmee lijkt het er op dat de
productiviteit is toegenomen. Ook kan het zijn dat er meer gewassen met een hogere economische waarde
gekweekt worden. Binnen het kader van de discussie over de maakindustrie zou dit laatste één van de kansen
zijn voor de maakindustrie in Nederland.
Uit deze cijfers blijkt dat er in de afgelopen jaren met name ruimte is (geweest) voor de uitbreiding van de
teelt van potplanten. Dit constaterende gaat het hierbij niet per definitie ‘slecht’ met deze Nederlandse sector.

Tabel 1: Productiewaarde in agrarisch Nederland (x mln Euro)
2000

2005

2008

2009

2010

17.100

17.500

19.500

19.700

17.900

6.700

7.000

7.800

7.700

7.000

3.241

3.711

4.034

3.789

4.110

Snijbloemen

2.085

2.199

2.172

1.887

2.110

Potplanten

1.155

1.512

1.862

1.902

2.000

Totale productie
Tuinbouw
Bloemkwekerijgewassen

2

Tabel 2: Import, Export en handelsbalans Nederland (x mln Euro)
Export

2000

2005

2008

2009

2010*

Totale export NL

231.900

281.300

370.500

309.400

NB

Totale agrarische export

32.500

37.000

46.500

44.200

NB

Totale tuinbouw export

10.940

12.850

15.633

14.775

15.540

Export sierteelt3

5.109

5.882

6.163

5.884

6.200

Bloemkwekerijgewassen

4.019

4.859

5.097

4.880

5.180

Snijbloemen

2.844

3.144

3.243

2.991

3.190

2

Bloemkwekerijgewassen: potplaten en snijbloemen

3

Sierteelt: potplanten, snijbloemen en overige sierteeltproducten zoals bloembollen
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Potplanten

1.175

1.715

1.854

1.888

1.990

Exportaandeel

1,7%

1,7%

1,4%

1,6%

NB

Totale import NL

216.100

249.800

335.900

274.000

NB

Import tuinbouw

5.170

6.251

8.348

7.850

8.200

Import sierteelt

885

982

1.285

1.174

1.120

Import snijbloemen

650

646

827

748

710

Import potplanten

186

278

379

358

340

Totaal NL

15.800

31.500

34.600

35.400

NB

Tuinbouw

4.600

6.000

7.300

6.900

NB

Sierteelt

4.224

4.900

4.878

4.710

NB

Bloemkwekerijgewassen

3.183

3.935

3.891

3.774

NB

Aandeel bloemkwekerij in NL

20,1%

12,5%

11,2%

10,7%

NB

Aandeel sierteelt in NL

26,7%

15,5%

14,1%

13,3%

NB

bloemkwekerijgewassen in NL

Import

Handelsbalans

* Niet alle gegevens van 2010 waren op het moment van schrijven nog aanwezig (NB)
Tabel 3: Nederlands areaal potplanten en snijbloemen en grootte bedrijven 2000-2010
2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

Snijbloemen (ha)

3.727

3.250

3.093

3.003

2.809

2.690

2.446

Potplanten (ha)

1.261

1.377

1.386

1.397

1.431

1.464

1.383

Totaal

4.988

4.627

4.479

4.400

4.240

4.154

3.829

Aantal bedrijven

5.447

4.245

3.947

3.661

3.396

3.147

2.873

Gemiddelde grootte (ha)

0,92

1,09

1,13

1,20

1,25

1,32

1,33

Bron:LEI, 2010 en Productschap Tuinbouw, 2011, Eurostat 2011
De Nederlandse sierteeltsector bestaat uit meer dan alleen producerende bedrijven. De gehele sierteeltketen
is sterk in Nederland aanwezig en de onderlinge schakels zijn goed op elkaar afgestemd. Zo hebben, naast de
veiling, ook transportbedrijven (1 op de 9 vrachtwagens is gevuld met sierteeltproducten) en kassenbouwers baat
bij de aanwezigheid van nationale productie en handel. De transactiekosten zijn laag, doordat iedereen snel en
relatief goedkoop kan schakelen. De veilingen spelen hierin een centrale rol. De veelal kleine, gespecialiseerde
kwekers hebben hun krachten gebundeld en gebruiken de veiling als marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar
komen. De idee bij het ontstaan van de veilingen was dat dit meer op leverde voor de kweker dan dat hij zijn
producten individueel probeerde te verhandelen. Ongeveer 90% van de Nederlandse bloemkwekerijproducten
wordt verkocht en gedistribueerd via de veiling FloraHolland. Daarnaast is er sprake van handel buiten de
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veiling om; dit verloopt via intermediairs. Zij spreiden prijs- en afzetrisico’s voor afzonderlijke bedrijven, omdat
de intermediar de inkoop- en verkoopactiviteiten van een reeks bedrijven combineert (Bunte & Dijkxhoorn,
2010, p.26). Door deze sterke samenwerking en de vertegenwoordiging van bedrijven uit de gehele keten wordt
de sierteeltsector door Porter en anderen gekwalificeerd als een cluster. Ook is er sprake van een nauwe
samenwerking met onderzoeksinstellingen. De overheden hebben er ook extra aandacht voor, doordat zij de
Tuinbouw (samen met Uitgangsmaterialen) als één van de topsectoren in Nederland ziet.

3.4 Verschil snijbloemen en potplanten
Snijbloemen en potplanten worden vaak onder één noemer geschaard, zogenaamde
bloemkwekerijproducten. Deze generalisatie is logisch en vaak ook nodig, maar de productgroepen zijn zo
gespecialiseerd dat bij een generalisatie verschillen verdwijnen. Toch worden in dit onderzoek de producten niet
los van elkaar onderzocht. De reden hiervoor is dat er zeer veel overeenkomsten zijn, zoals het feit dat ze beiden
in kassen worden geteeld, natuurlijke omstandigheiden belangrijk zijn, ze technologisch dezelfde basis hebben
en ze zich richten op dezelfde type consument, etcetera. De homogeniteit is hoog. Verschillen tussen
snijbloemen en potplanten komen onder meer tot uiting in gewicht, volume, waarde van het product,
arbeidsintensiteit, teelt- en distributieproces en handel. Een groot verschil tussen snijbloemen en potplanten is de
hoeveelheid die via de zogenaamde ‘veilingklok’ verkocht wordt en de hoeveelheid die verkocht wordt via
bemiddeling. De prijs komt daardoor op een ander manier tot stand. De prijs van ongeveer 70% van de
snijbloemen en 15% van de potplanten komt via de veilingklok tot stand. Via bemiddeling is dit respectievelijk
8% en 28% (EVO bedrijfsadvies, 2009). Verder ligt het aan het specialisatie niveau waar naar gekeken wordt.
Als een kweker bijvoorbeeld vergeleken zou moeten worden met een handelsbedrijf of een
verzekeringsmaatschappij zijn de verschillen veel groter.

3.5 De sector samengevat
De Nederlandse sierteeltsector heeft een lange voorgeschiedenis. De opkomst heeft Nederland veel
werkgelegenheid, export en innovatie gebracht. Ook heeft het effect gehad op de aan de sectorgerelateerde
bedrijven. De sector heeft zich altijd verder weten te ontwikkelen, maar het lijkt er op dat de verhoudingen
veranderen. Zeker voor de productie van snijbloemen lijkt er een tendens zichtbaar dat de productie ‘verschuift’
naar de evenaarlanden met een goed natuurlijk klimaat en lage lonen. De teelt van potplanten daarentegen lijkt in
Nederland juist toe te nemen. Er zijn processen en ontwikkelingen op allerlei (schaal)niveau’s die dit versterken
of vertragen. Vele organisaties als het Productschap Tuinbouw, de Rabobank en de WUR doen onderzoek naar
deze en andere ontwikkelingen in de sector. Degelijk wetenschappelijk onderzoek over de economische
dynamiek in deze sector is, voor zover dat mogelijk is, mager. Porter is hierbij een van de belangrijkste
wetenschappers die op basis van zijn onderzoek concludeerde dat de Nederlandse sierteeltsector één van de door
hem gedefinieerde clusters is (Porter, 1980, 1985).

Uit het voorgaande blijkt dat er sterke veranderingen zijn opgetreden in het sierteeltlandschap in Nederland.
Het is niet vanzelfsprekend dat er in de toekomst ook nog sprake is van een bloeiende primaire sector in
Nederland. Te verwachten valt dat de externe bedrijfsomgeving in elk geval voor een deel van invloed is op het
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succes van de sierteeltbedrijven en daardoor ook op de sector in het geheel. In het volgende hoofdstuk wordt de
theorie geïntroduceerd waarop het onderzoek naar deze sector gebaseerd wordt. Vervolgens moet hieruit blijken
of de theorie overeenkomt met de werkelijkheid.
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4. Theoretisch kader
Dit theoretisch kader beoogt alle aspecten die relevant zijn voor de beantwoording van de probleemstelling
theoretisch te behandelen. Op basis van een combinatie van theorieën wordt een conceptueel model opgesteld
waaruit hypotheses getoetst worden. Het onderzoeksmodel van Spanos & Louikas (2001) dient als leidraad voor
deze scriptie. Dit onderzoeksmodel wordt in §4.2 uitgelegd. Daarna volgt aan de hand van literatuur een
operationalisatie van de begrippen bedrijfsprestatie, bedrijfstrategie, externe en interne bedrijfsomgeving (§
4.3). Hier vloeit uiteindelijk een conceptueel model uit voort met bijbehorende te toetsen hypotheses die relevant
zijn voor de Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers (§ 4.4). Nu eerst een uiteenzetting over wat er in de
theorie bedoeld wordt met ‘de externe omgeving van een bedrijf’, na deze paragraaf vindt de operationalisatie
van de onderzoeksbegrippen plaats.

4.1 De externe omgeving van een bedrijf
De probleemstelling gaat met name over de invloed van externe factoren op bedrijfsstrategie en
bedrijfsprestatie. Voordat deze begrippen verder bestudeerd worden zullen eerst theoretische inzichten over en
een definitie van het begrip bedrijfsomgeving aan bod komen. Het is goed om duidelijk te hebben wat hiermee
wordt bedoeld, want externe factoren vinden plaats in de externe omgeving van bedrijven; de bedrijfsomgeving.
Als Wissema’s bedrijfskundige definitie van de bedrijfsomgeving, die naar voren kwam in de inleiding, verder
wordt uitgewerkt valt op dat er verschillende soorten ‘omgevingen’ zijn. Waarbij de ene omgeving meer dichtbij
ligt dan de andere. Nogmaals zijn definitie: ‘de wereld buiten de onderneming voor zover die voor het
functioneren van de onderneming bepalend of relevant is’. In het boek Business Environment (2009) komt de
(externe) bedrijfsomgeving aan bod en wordt er gesproken over de macro environment, industry environment en
de internal environment van een bedrijf (zie figuur 1).

Figuur 1: Macro, netwerk en interne omgeving van een bedrijf
Macro environment

Political forces

Economic forces
Industry environment

Market

Internal environment
Suppliers
Competitors

inputs

Transformtation
processes

outputs

Customers

The organisation

Technical and ecoenvironmental forces

Regulatory and
professional groups
Social and legal forces

Bron: Business environment (2009)
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In het boek Organization Theory van Hatch & Cunliffe (2006) wordt er gesproken over de dynamiek in een
organisatie. Zij gaan in op de organisatie en haar omgeving. De omgeving van de organisatie bestaat als het ware
uit drie types; general environment, het netwerk en het bedrijf. Te beginnen met de organisatie en haar
relationele omgeving. In deze omgeving bevinden zich de stakeholders. Onder stakeholders vallen investeerders,
concurrenten, aanbieders, distributeurs, partners, adverteerders, handelsorganisaties en toezichthouders. Al deze
stakeholders hebben met elkaar te maken en hebben invloed op het overleven en het succes van organisaties. Zij
noemen dit ook wel het netwerk. Het betreft de macro-economische omgeving van het bedrijf.

Naast de macro-omgeving is er ook sprake van een netwerk waarin een bedrijf actief is: in figuur 1 wordt
dit de industry environment genoemd. Dit bestaat uit partijen zoals de concurrenten, partners, leveranciers
bedoelt. Porter (1979) heeft hierover aangegeven dat ‘there will be situation of external pressure and threat that
ultimately affect the way of firm doing businesses. Hij heeft deze external pressure gecategoriseerd in vijf
concurrentiebepalende factoren die in en om een sector in kaart worden gebracht. Het gaat om het gevaar van
toetreding en substitutie, de (relatieve) kracht van toeleveranciers en afnemers ten opzichte van de sector
(Snijders et al, 2007). Het welbekende en vaak gebruikte vijfkrachtenmodel van Porter is bedoeld om de mate
van concurrentie binnen een bedrijfstak te beschrijven (figuur 2).

Figuur 2: Het vijfkrachtenmodel
Dreiging van nieuwe
toetreders

Onderhandelingskracht
van leveranciers

Rivaliteit op de
bestaande markt

Onderhandelingskracht
van afnemers

Dreiging van
vervangende
producten of diensten

Bron: Porter (1979)

McDermott & Taylor (1982), die onderzoek deden naar de elektronica industrie in het Verenigd
Koningrijk, geven aan dat de bedrijfsomgeving te maken heeft met een aantal ‘schillen’. De taakomgeving, het
domein en de maatschappelijke omgeving. Onder de taakomgeving vallen de daadwerkelijke relaties die een
bedrijf onderhoudt. Het domein zijn de bedrijven, instellingen en overheden waarmee een bedrijf in principe
zaken kan doen. De maatschappelijke omgeving en de buitenwereld staan verder van het bedrijf af. Wat er hierin
gebeurt, gaat niet altijd (direct) het bedrijf aan. Atzema et al. (2002) halen deze wetenschappers aan, maar geven
aan dat er vanuit de geografie met een enigszins andere bril naar de omgeving wordt gekeken.
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De ‘economisch geografische’ omgeving wordt door Marc De Smidt (1975) ook wel het productiemilieu
genoemd:

Het geheel van externe condities dat van invloed is op zowel de beslissing om op een bepaalde plaats een
bedrijf te vestigen als op het functioneren van dat bedrijf daarna.
Hieruit is te zien dat De Smidt’s definitie vooral geldt voor bedrijven die beslissen om te gaan verplaatsen.
De meeste bedrijven zijn al ergens gevestigd en dan is het interessant om het functioneren van het bedrijf (in
haar context) te bestuderen. Het essentiële verschil tussen de bedrijfskundige benadering en de economisch
geografische benadering is dat de geografische benadering een ruimtelijke of territoriale invalshoek hanteert. Bij
een dergelijke territoriale benadering worden landen en gebieden met elkaar vergeleken.

Het verschil kan volgens Atzema et al. (2002) ook nog op een andere manier worden verduidelijkt. Zij gaan
hierbij in op drie verschillende relaties die bedrijven hebben met de buitenwereld. Marktrelaties, institutionele
relaties en fysieke relaties. In de bedrijfskunde staan vooral marktrelaties centraal, terwijl voor geografen de
conditionele relaties ook meegenomen worden. Onder deze conditionele relaties vallen de relaties met fysieke en
institutionele factoren (Atzema et al., 2002). Er is sprake van een voortdurende wisselwerking tussen de
activiteiten van een bedrijf en de mogelijkheden in haar fysieke en institutionele omgeving (figuur 3).

Figuur 3: Het begrip productiemilieu
Institutionele factoren
Conditionele relaties

bedrijf

Marktrelaties

Fysieke factoren

Bron: Atzema et al. (2002)

Atzema et al. (2002) geven daarbij aan dat bedrijfskundigen vooral geïnteresseerd zijn in de marktrelaties.
Terwijl voor geografen dit de conditionele relaties zijn. Een bedrijf heeft niet afzonderlijk met deze twee typen
relaties te maken. Toch worden deze twee typen relaties vaak van elkaar gescheiden. Bij keuzes die bedrijven
moeten maken worden namelijk beide typen relaties meegewogen. Daarbij is het de vraag wat de boventoon zal
voeren, marktrelaties of conditionele relaties.

In dit kader is het interessant om te kijken naar het onderzoek dat Bureau Louter deed in 2004. Zij
onderzochten de stedelijk economische ontwikkeling van de stad Delft. In het eindrapport schrijven zij over de
wederzijdse afhankelijkheid tussen economie en ruimtelijke omgevingsfactoren. Zij concluderen dat veel van de
(ruimtelijk) economische speelruimte van een bedrijf wordt bepaald op nationaal en internationaal niveau.
Macro-economische ontwikkelingen zijn in sterke mate bepalend voor de ontwikkeling van afzetmarkten. Ook
de ligging van een regio ten opzichte van economische zwaartepunten vormt een belangrijke
vestigingsplaatsfactor. Daarnaast geldt ook dat een groot deel van de afzetmarkten lokaal of regionaal
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georiënteerd zijn, net als de arbeidsmarkten. Bureau Louter geeft aan dat economische ontwikkeling in een
gebied beïnvloedt wordt door omgevingsfactoren. Zij vatten deze omgevingsfactoren op als locatiefactoren en
geven daarvan de volgende definitie:

alle bedrijfsexterne factoren die het bedrijfsfunctioneren kunnen beïnvloeden en waarvoor ruimtelijke
verschillen in omvang en kwaliteit bestaan.

De ideeën van Bureau Louter zijn interessant, omdat zij proberen te duiden hoe er een samenspel
plaatsvindt tussen bedrijfsexterne factoren en het bedrijfsfunctioneren. Zij maken geen harde scheiding tussen
marktrelaties en conditionele relaties.

Dat de bedrijfomgeving voor bedrijven een belangrijke factor is kwam al naar voren. De manier waarop
bedrijven omgaan met de ruimtelijke (bedrijfs)omgeving wordt ook wel het ruimtelijk aanpassingsvermogen
genoemd. Aanpassing moet hier gezien worden in de breedste zin van het woord, bijvoorbeeld het vergroten van
het afzetgebied, verandering in transport of zelfs het verplaatsen van (gedeelten van) het bedrijf (Vaessen, 1993).
Deze aanpassingen vinden plaats, omdat een bedrijf wil overleven. Degenen die het best binnen hun omgeving
passen zullen overleven. Dit wordt ondersteund door de, in de organisatiekunde veelgebruikte,
contingentietheorie, die stelt dat elke omgeving aangepast gedrag verlangt. Deze theorie gaat uit van een
zogenaamde fit of misfit tussen een organisatie en haar omgeving. Fit is de situatie waarin de complexiteit van
de organisatie overeenkomt met de complexiteit van de omgeving. Zo wordt de prestatie geoptimaliseerd. Een
organisatie kan niet goed functioneren als zij niet is aangepast aan haar omgeving, een zogenaamde misfit treedt
dan op. Er bestaan twee types misfits, een organisatie is te complex voor haar omgeving of is te simpel voor haar
omgeving. Wanneer de organisatie te complex is doet zij mogelijk te grote uitgaven die niet nodig zijn. Is een
organisatie te simpel dan loopt zij het gevaar dat zij ‘niet meer mee kan doen’, een faillissement of beëindiging
van de activiteiten ligt op de loer. Van ‘blijven leven’ of ‘overleven’ is alleen sprake wanneer een bedrijf zich
weet aan te passen en bedrijfsprestaties dat ook bevestigen.

Tot slot is het woord agglomeratie of cluster alleen nog maar gebruikt in de inleiding en in de beschrijving
van het ontstaan van de sierteeltsector in Nederland. Dit kan in dit onderzoek namelijk niet ontbreken. De
clustertheorie van Porter is sinds zijn boek de competive advantage of nations (1990) wijd en zijd verbreid.
Voornamelijk onder beleidsmakers heeft het veel invloed gehad. Porter heeft de Nederlandse sierteeltsector
aangeduid als zo een cluster. Recent (maart 2011) heeft Porter er zelfs een Harvard Business Case van gemaakt.
Hierin staat het Nederlandse cluster centraal en wordt het bestudeerd door de studenten van de Harvard
Universiteit. Ook heeft het Ruimtelijk Planbureau (RPB) in 2007 een onderzoek gedaan naar de relatie tussen
clusters en economische groei. Bij de clustertheorie gaat het met name om regionale concentratie en regionaal
succes of regionale groei (RPB, 2007). Het gaat dan om de concentratie van de werkgelegenheid in een bepaalde
sector in een bepaald gebied. Doordat de clustertheorie onderzocht wordt in relatie tot die regionale groei is er in
dit onderzoek weinig aandacht aan besteed. Wel wordt de relevantie van ‘lokale bedrijfsgerelateerde contacten’
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gemeten en gekeken of dit invloed heeft op de bedrijfsvoering en prestaties. Het gaat in dit onderzoek vooral
over individuele prestaties van bedrijven.

Duidelijk is dat de bedrijfsomgeving bestaat uit alle bedrijfsinterne en -externe factoren die het
bedrijfsfunctioneren beïnvloeden. In de volgende paragraaf worden aan de hand van het onderzoeksmodel van
Spanos & Lioukas (2001) de verschillende variabelen uit de probleemstelling gedefinieerd.
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4.2 Introductie onderzoeksmodel
Er bestaat een model van Spanos & Lioukas (2001) waarmee zij de invloed van interne en externe factoren
op bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie verklaren. Het onderzoeksmodel dat Spanos & Lioukas ontwikkeld
hebben dient als leidraad voor de operationalisatie van de te onderzoeken begrippen. Waarna in de volgende
paragraaf de daadwerkelijke operationalisatie en de theorie over de verschillende verbanden in kaart worden
gebracht.

Om de vraag die centraal staat in dit onderzoek te kunnen beantwoorden wordt er gebruik gemaakt van een
onderzoek van Spanos & Lioukas (2001). Zij onderzochten de bedrijfsstrategie en -prestaties en de rol van
externe en interne factoren daarin en maken hierbij gebruik van een model om bedrijfsprestaties te verklaren. De
figuur hieronder laat zien hoe het model er uit ziet.

Figuur 4: Onderzoeksmodel om bedrijfsprestatie te verklaren

Externe factoren

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsprestatie

Interne factoren

Bron: Spanos & Lioukas (2001)

Pribadi & Kanai (2011) die het model gebruiken om de bedrijfsprestatie van het MKB in Indonesië uit te
zoeken, geven aan dat het model de relatie tussen bedrijfsfactoren, bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie
weergeeft. Externe factoren van het bedrijf representeren de externe druk en exogene (markt)krachten. De
interne factoren representeren juist de interne kracht van het bedrijf; de eigen ‘resources’ die er voor zorgen dat
bedrijven hun concurrentievoordelen kunnen ontwikkelen.
In het model is te zien dat de bedrijfsprestatie beïnvloed wordt door de gevoerde strategie en door de
interne en externe factoren. Aan de andere kant zien we ook dat interne en externe factoren van invloed zijn op
hoe een bedrijf bepaalt welke strategie zij voert. De keuze voor een bepaalde strategie beïnvloedt daarmee ook
weer de bedrijfsprestatie. In het model wordt geen rekening gehouden met terugkoppelingseffecten, waarover
Bureau Louter (2004) wel spreken.
Het model is bedoeld als leidraad voor dit onderzoek. De theoretische onderbouwing en invulling van al
deze factoren en de daarmee samenhangende hypotheses die gesteld worden komen in het verdere theoretisch
kader aan bod.
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4.3 Operationalisatie begrippen uit onderzoeksmodel van Spanos & Lioukas
Zoals al kort even aan de orde kwam in de paragraaf hiervoor maken Pribadi & Kanai (2011) ook gebruik
van het model van Spanos & Louikas (2001) om hun eigen onderzoek vorm te geven. In deze scriptie wordt er op
dezelfde manier gezocht naar een passende, maar wel aangepaste, onderbouwing van het onderzoeksmodel.
Hierbij zal maar ten dele gebruik gemaakt worden van de invulling zoals Pribadi & Kanai (2011) dat doen.
Allereerst is het van belang om duidelijkheid te hebben over de eigenschapsbegrippen in het model. Omdat
uiteindelijk de bedrijfsprestatie centraal staat wordt hiermee begonnen.

Bedrijfsprestatie
Op het eerste gezicht lijkt de term bedrijfsprestatie gemakkelijk te interpreteren. Het zegt iets over de
prestatie van een bedrijf. Waarschijnlijk in de markt waar hij actief is, of juist het presteren om een zo goed
mogelijk product af te leveren. Van Dale Grootwoordenboek geeft aan dat ‘prestatie’ gaat over het vervullen van
een taak, het nakomen van een verplichting en over dat wat met tot stand brengt. In de literatuur blijkt dat het
nogal een ingewikkelde term is. Van de Linde (2008) geeft in zijn boek ‘Collegebrieven’ aan dat
bedrijfsprestatie het geheel van effecten is dat door dat door bedrijfsactiviteiten teweeg wordt gebracht. Het is
dat wat dient tot het verkrijgen en behouden van de bestaansreden van het bedrijf en het bestaat uit effecten van
economische, technische, algemeen-maatschappelijke, conserverende en diplomatieke aard. Dit werkt door
interacties met de omgeving, prestaties versus tegenprestaties. Alleen bij een goede prestatie is het een reden om
een bedrijf of bedrijfsproces te handhaven. Van der Linde (2008) geeft ook aan dat elk bedrijf in een
ruilverhouding staat met zijn omgeving, de bedrijfsprestatie zijn bestaansgrond of bestaansvoorwaarde is. Het
bedrijf staat in het midden van een omgeving, dat via vele wegen verbonden is met die omgeving. Vooral
functionele relaties, het bedrijf functioneert namelijk ten behoeve van anderen en maakt deel uit van de
omgeving en middelen worden verkregen door steun van anderen. Met mooie bewoordingen is hier aangegeven
dat het gaat om vraag en aanbod. En dat er een kringloop aanwezig is, waarin ook het bedrijf zijn rol heeft. Wil
het bedrijf blijven bestaan, dan zal het voortdurend goed moeten presteren. De uitgaande stroom, de output, is
dat wat de bedrijfsprestatie representeert (van de Linde, 2008). Volgens Gunday et al. (2011) bestaat de
bedrijfsprestatie uit meerdere aspecten en dimensies. Deze aspecten zijn innovatieve prestatie, financiële
prestatie, productieprestatie en marktprestatie. De marktprestatie wordt gemeten door het marktaandeel van het
product. Productprestatie gaat over zaken als de ontwikkeling van nieuwe producten. Financiële prestatie gaat
over winst en toegevoegde waarde. Innovatieve prestatie is een bijzondere prestatie; het is namelijk ‘the
combination of overall organizational achievements as a result of renewal and improvement efforts done
considering various aspects of firm innovativeness, i.e. processes, products, organizational structure, etc.
Therefore innovative performance is a composite construct’ (Hagedoorn en Cloodt, 2003). Gunday et al (2011)
geven aan dat de innovatieve prestatie significant van invloed is op de drie andere aspecten van bedrijfsprestatie
(product-, markt- en financiële prestatie).
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Raspe (2009), die onderzoek heeft gedaan naar de relatie tussen de lokale kennisexternaliteiten en
bedrijfsprestatie, stelt bedrijfsgroei gelijk met bedrijfsprestatie. Hij kwantificeert die groei als
werkgelegenheidsgroei, maar geeft daarbij wel aan dat de stijgende verkopen als meest gebruikelijke indicator
voor bedrijfsgroei genomen worden. Zelf gebruikt hij werkgelegenheidsgroei als indicator. De manier waarop
Gunday et al. (2011) bedrijfsprestatie kwantificeren is veel breder en ook meer volledig. Dit geeft Raspe zelf ook
toe, namelijk: it would be advantageous to explore and use of different growth measures in a study of firm
growth when these are available, especially because the complexity of employment and productivity growth on
the micro level strongly differs from ‘stylized facts’ on the macro level. Werkgelegenheidsgroei is een onderdeel
van bedrijfsgroei, maar moet gezien worden in een groter geheel.

Bedrijfsprestatie en concurrentievermogen
Marktaandelen, toegevoegde waarde en nieuwe producten zijn voorbeelden van zaken die, soms indirect,
iets zeggen over het bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten. Het gebruik van begrippen als
concurrentievoordeel, concurrentiekracht of concurrentievermogen ligt dan voor de hand. Rose et al. (2011) die
een review hebben geschreven over de relatie tussen organisatorische hulpbronnen, comperatieve voordelen en
bedrijfsprestatie, geeft aan dat concurrentievoordelen en bedrijfsprestaties twee verschillende constructen zijn,
waarvan de relatie complex is. Er blijkt een significante relatie te bestaan tussen de prestatie en een
concurrentievoordeel van een bedrijf. Fahy (2000) beargumenteert dat er verwacht kan worden dat een goede
positie wat betreft een concurrentievoordeel leidt tot een superieure prestatie, gemeten in marktaandeel en
winstgevendheid. Hij geeft hierbij aan dat een bedrijf zich moet richten op het ontwikkelen van zo een goed
mogelijke positie ten opzichte van zijn concurrenten. Dit kan uiteindelijk leiden tot goede prestaties. Ma (2000)
geeft daarbij wel aan dat een competitief voordeel niet per definitie leidt tot een goede prestatie, omdat het
beiden erg context specifiek is. Een bedrijf kan ook zonder een competitief voordeel een goede bedrijfsprestatie
hebben. Als we kijken naar het concurrentievermogen van een bedrijf zegt dit vooral iets over een bedrijf ten
opzichte van zijn concurrenten. Buckley et al. (1988) geven hiervan de volgende definitie: “A firm is competitive
if it can produce products and services of superior quality and lower costs than its domestic and international
competitors. Competitiveness is synonymous with a firm‘s long run profit performance and its ability to
compensate its employees and provide superior returns to its owners”. Hiermee stelt hij concurrentievermogen
gelijk aan de duurzame prestatie van een bedrijf op langere termijn. Buckley et al. (1988) geven ook aan dat
concurrentievermogen meer dan alleen iets zegt over de prestaties in het verleden, maar ook iets over de
toekomst. In het artikel van Notta & Vlachvlei (2011) komt ook de definitie van Canada’s taskforce over Agri en
Food concurrentievermogen naar voren. Deze luidt als volgt: concurrentievermogen is de duurzame
mogelijkheid om winst te genereren en marktaandeel te handhaven. Momenteel speelt de discussie of er ook
gesproken kan worden over concurrentievermogen op een ander schaalniveau dan dat van een bedrijf. Namelijk
over regio’s, steden, sectoren of landen. Voor dit onderzoek is het van belang te weten dat concurrentievermogen
en bedrijfsprestatie op verschillende vlakken overlappen. Het zijn twee begrippen waarover veel discussie is en
de relatie tussen beide begrippen is nog maar weinig bewezen. Notta & Vlachvei (2011) geven daarover aan dat
een mogelijke reden hiervoor is dat de begrippen vanuit zichzelf al betwistbaar zijn en daardoor empirisch
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onderzoek hiernaar niet erg gemakkelijk is. Het meten van bedrijfsprestaties is empirisch het meest duidelijk. Bij
het meten van bedrijfsprestaties wordt de operationalisatie van Gunday et al. (2011) aangehouden. Zij meten het
aan de hand van marktprestaties, productprestaties, financiële prestaties en innovatieve prestaties.

Bedrijfsstrategie
Uit het model van Pribadi en Kanai (2011) komt naar voren dat de bedrijfsprestatie direct beïnvloed kan
worden door de bedrijfsstrategie. De term wordt vooral gebruikt bij management vraagstukken en in de
bedrijfskunde. Van de Velde (2009) gebruikt een aantal definities om uiteindelijk tot een eigen definitie te
komen. Hij gebruikt onder andere deze: ““The match between the organization’s resources and the
environmental opportunities and risks it faces”(Dessler in ten Velde, 2009) en “The concept of the business, the
set of goals and objectives it is to pursue, including the plans, policies, and standards of conduct, and the
courses of action, the allocation of resources, authorizations, and tasks which are pursued for at least one cycle
in the rythm of planning in that business”(Rowe et al. in ten Velde, 2009). En uit een Nederlands studieboek
over strategie: “Een strategie definiëren we als een beslissingsregel of een groep beslissingsregels die wordt
toegepast als een keuze moet worden gedaan uit een gedeeltelijk bekend aantal alternatieve oplossingen
(strategische activiteiten, waarvan de uitkomsten worden beïnvloed door slechts gedeeltelijk bekende en in hoge
mate onzekere toekomstige omstandigheden” (Krijnen in ten Velde, 2009). Deze definities gaan over de
organisatie, over de afweging tussen kansen en risico's, te stellen doelen, de planning, beslissingsregels en de
toekomst(omstandigheden). Ten Velde (2009) komt uiteindelijk zelf met de volgende definitie: een strategie is
het besturend proces dat zich richt op het geheel van de huishouding, het bedrijf, de onderneming en op de
langere termijn. Het dient tot handhaving, een verbetering van de strategische positie, om richting te geven aan al
het handelen. Het bestaat uit keuzes aangaande de functie, activiteiten en product- en marktcombinaties en werkt
door te bezinnen, besluiten te nemen, zaken over te dragen, met behulp van waarneming en analyse. Het komt er
op neer dat strategie een besturend proces is met het oog op de langere termijn. Bedrijven kiezen voor een
bepaalde strategie.

Concurrentiestrategieën
De bedrijfsstrategie definiëren Pribadi & Kanai (2011) aan de hand van Acquaah & Yasai-Ardekani (2008)
die uitgaan van de ideeën van Porter (1980). Hij stelt namelijk dat bedrijven zich richten op kostenleiderschap of
een differentiatie strategie.
Porter (1980) geeft aan dat bedrijven zich positioneren op de markt. Hierbij kiezen zij voor een bepaalde
strategie. Bij differentiatie richt het bedrijf zich op het vergroten van het rendement door extra waarde toe te
voegen aan het product, hierdoor is een hogere prijs gerechtvaardigd. Het bedrijf probeert hiermee het
onderscheidend vermogen ten opzichte van zijn concurrenten zo groot mogelijk te laten worden. Het product is
op een bepaalde manier speciaal (Balsam et al, 2011). Miller (1987) geeft aan dat er twee soorten
differentiatiestrategieën zijn, namelijk door gericht te zijn op productinnovatie of gericht te zijn op marketing en
imago/branding. Kostenleiderschap is echter gericht op het beheersen van de kosten. Dit gebeurt door de kosten
voor het product zo laag mogelijk te houden, waardoor dit ook minder doorgerekend hoeft te worden aan de
klant. Hambrick (1983) geeft aan dat efficiency daarbij het belangrijkst is. Hierbij is er sprake van de kosten per

- 31 -

product (cost efficiency) en het aantal assets/bezittingen per product (asset parsimony). Zo proberen bedrijven
tegen lage kosten toch rendement te halen. Schaalvergroting met als doel de kosten per product te verlagen is
hier een voorbeeld van.
Porters categorieën zijn niet de enige twee bedrijfsstrategieën waaruit te kiezen is. Naast deze twee basis
strategieën kan er ook sprake zijn van een focusstrategie. Hierbij richt een bedrijf zich vooral op een bepaalde
doelgroep of een bepaald afzetgebied. Deze focus kan bij zowel differentiatie als kostenleiderschap. Ook in een
smalle (bijvoorbeeld ouderen boven de 65 met een bepaalde ziekte) of bredere focus (ouderen boven de 65). Als
een bedrijf niet kiest voor een bepaalde strategie dan komt deze zogezegd 'stuck in the middle'. Acquaah et al.
(2008) geven aan dat er ook nog een combinatie tussen differentiatie en kostenbeheersing mogelijk is. Het kan
voor bedrijven natuurlijk voorkomen dat zij zowel gericht zijn op het onderscheidend vermogen van een product
en tegelijkertijd gericht zijn op kostenleiderschap. Ishikura (1983) geeft aan dat het succes van de Japanse
bedrijven Canon, Toyota en Honda komt doordat zij zich zowel op differentiatie als kostenleiderschap hebben
gericht. Het is wat anders dan 'stuck in the middle', omdat daar geen keuze gemaakt wordt welke strategie er
wordt gevolgd. De Turkse wetenschappers Karacaoglu & Özkanli (2011) stellen dat 'internationalization' ook
een strategie is. Een bedrijf kan een strategie kiezen die op het eerste gezicht 'speciaal' lijkt. Het lijkt er op dat
'internationalization', net als bij de 'focusstrategie', bij zowel differentiatie als kostenbeheersing voorkomt.
Hiermee is het geen 'speciale strategie' maar een richting binnen de basis varianten. In dit onderzoek wordt de
terminologie van Aquaah et al. (2008) aangehouden, namelijk een bedrijf kan een kostenleiderschapsstrategie,
differentiatiestrategie, combinatiestrategie of geen enkele strategie nastreven.

Externe factoren
Al in § 4.1 kwam de externe omgeving van het bedrijf aan de orde. De ideeën over wat ‘de externe
omgeving’ inhoudt zijn verschillend. Het ligt er aan vanuit welk oogpunt de zaken bekeken worden
(bedrijfskundig, organisatorisch of geografisch). In dit onderzoek wordt er vanuit het bedrijf naar de externe
omgeving gekeken. Dus: hoe ziet een bedrijf haar omgeving ziet en hoe wordt zij daar door beïnvloedt.

In dit onderzoek maken we onderscheid tussen macro-economische factoren, sectorale krachten en
locatiefactoren. Deze omvatten de gehele externe bedrijfsomgeving. De macro-economische factoren geven de
ontwikkelingen en trends aan. Een onderdeel daarvan betreffen fysieke factoren, namelijk de ecologische.
Verder is een verschuiving van afzetmarkten zowel macro-economisch als ruimtelijk. Meso-variabelen zeggen
veel meer over de positie dan over de fysieke locatie van een bedrijf. De positie ten opzichte van concurrenten
en andere stakeholders, zoals Hatch & Cunliffe (2006) het noemen. De positie van een bedrijf in haar netwerk is
namelijk ook belangrijk. Deze zijn te vergelijken met de marktrelaties waar Atzema et al. (2002) over spreken.
Deze markrelaties definiëren Pribadi & Kanai (2011) als de vijf krachten uit het vijfkrachtenmodel van Porter.
Porter geloofde dat ‘external pressure and environment effect primarily shaped firm action in business, or in
other word, strategy’. Ook geloofde hij dat ‘a firm must target itself to a certain position in its market in order to
survive’. Doordat Pribadi & Kanai (2011) op deze wijze externe factoren definiëren blijven zij dicht bij het
bedrijfkundige begrip ‘omgeving’ en kijken daarmee niet naar fysieke omgevingsfactoren en macroontwikkelingen. Het derde onderscheid, namelijk de micro-variabelen zijn onder te verdelen in interne factoren
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van een bedrijf en de gebouwde en institutionele omgeving van het bedrijf. Bij deze gebouwde en institutionele
omgeving gaat het om bijvoorbeeld ligging, infrastructuur, aanbod van bedrijfspanden, het fiscale klimaat,
politieke verhoudingen en subsidies. De interne factoren zeggen iets over de middelen en capaciteiten van een
bedrijf.

Macro-economische factoren
Een van de meeste gebruikelijke manieren om de macro omgeving in kaart te brengen is om een DESTEPanalyse uit te voeren (ook wel PEST of PESTEL-analyse). Onder deze DESTEP-analyse vallen demografische,
economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische factoren. Dit komt overeen
met de definitie van een ‘environmental factor’ uit de business dictionary: An identifiable element in the
physical, cultural, demographic, economic, political, regulatory, or technological environment that affects the
survival, operations, and growth of an organization.
Dat deze factoren van belang zijn geven Campbell & Craig (2005) aan; “any change in the macro-economic
environment will, to a greater or lesser extent, usually work to the advantage of one part of the economy whilst
causing harm to another”. Niet alle factoren zijn van even groot belang voor een bedrijf. Voor het maken van een
heldere strategie is het dan ook van belang alleen de relevante factoren in de analyse mee te nemen. Welke er
relevant zijn is per bedrijf(stak) verschillend. Neem een olieprijsverandering, deze heeft bij energie-intensieve
industrieën veel groter effect dan in de dienstensector. Ook zal een exportindustrie anders reageren op
wisselkoersfluctuaties dan een bedrijfstak die haar producten uit het buitenland haalt of juist sterk op de
regionale economie gericht is (Beetsma en Vermeylen, 2003, p.123). Dit zijn twee voorbeelden om aan te geven
dat economische sectoren verschillend reageren op veranderingen. Beetsma en Vermeylen (2003) gebruikten
deze voorbeelden als input voor een analyse over hoe overheden macro economisch beleid kunnen maken en om
kunnen gaan met economische schokken. Ook onderzochten zij het effect van economische en monetaire
integratie op de mate van clustering. De macro omgeving van een bedrijf is niet te beïnvloeden door het bedrijf
zelf. Zij is in die zin voor een groot deel afhankelijk van welke ontwikkelingen er buiten het bedrijf om plaats
vinden. Het nut van de DESTEP-analyse wordt nogal eens bediscussieerd, zoals bij veel modellen het geval is.
Het is voornamelijk een checklist van bepaalde variabelen. Voor bedrijven hangt het nut vooral af van de manier
waarop er mee omgegaan wordt.

Sectorale krachten
Het vijfkrachtenmodel van Porter dat omschreven is, is naast de DESTEP-analyse, ook een mogelijkheid
om de externe omgeving in beeld te brengen. Zoals gezegd gaat het hierbij om vijf concurrentiebepalende
factoren die in en om een sector in kaart worden gebracht. Het gaat om het gevaar van toetreding en substitutie
en de (relatieve) kracht van toeleveranciers en afnemers ten opzichte van de sector (Snijders et al., 2007). Voor
individuele bedrijven is dit een belangrijk onderdeel om mee te nemen in de bedrijfsstrategie. Daarbij geldt ook
dat deze factoren in een bepaalde mate te beïnvloeden zijn door het bedrijf zelf.
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Locatiefactoren
Onder de locatiefactoren vallen de conditionele relaties die Atzema et al. (2002) gebruiken om het
productiemilieu in kaart te brengen (zie §4.1, figuur 3). Bedrijven die op een bepaalde locatie zitten hebben hier
direct mee te maken. De conditionele relaties verschillen per locatie. Zeker bij verplaatsingen van bedrijven
wordt hier sterk rekening mee gehouden. Factoren worden tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk wordt de
locatiekeuze gemaakt. Ook als bedrijven al jarenlang op eenzelfde locatie gevestigd zijn ondervinden zij invloed
van de locatiefactoren. Een weg die aangelegd wordt, wetten die aangepast worden en de mogelijkheid tot
gronduitgifte zijn enkele voorbeelden (zie figuur 5). Locatiefactoren worden gescheiden in harde en zachte
locatiefactoren. Harde locatiefactoren zijn vooral kwantitatief in tegenstelling tot de zachte locatiefactoren die
minder direct te meten zijn. De laatste jaren lijkt het belang van de zachte locatiefactoren, zoals het imago van
een gemeente, toe te nemen. De bloemkwekerijproducenten zijn sterk gebonden aan haar locatie, doordat er veel
geïnvesteerd is in kassen. En niet, zoals verwacht zou worden, aan het type grond. Er wordt namelijk relatief
weinig in de originele grond geteeld. Het sociale netwerk van de kwekers is sterk, daardoor zouden kunnen
zachte factoren ook hier een rol van betekenis spelen.

Figuur 5: Locatiefactoren
Gebouwde omgeving:
- topografische ligging
- gronduitgifte
- aanbod bedrijfspanden
- imago gemeente
- woon- en leefmilieu
- infrastructuur
- stadsbeheer/-onderhoud/-vernieuwing

Institutionele omgeving:
- voorlichting/advies
- subsidies/vergunningen
- aanwezigheid organisaties
- (politieke) machtsverhoudingen
- fiscaal klimaat
- regionale netwerkvorming
- publiek-private samenwerking
- organisatie gemeente

Bron: Rijt-Veltman et al. (2002) en EIM (2001)

Raspe (2009) is gepromoveerd op het multilevel perspective op bedrijfsprestatie en lokale
kennisexternaliteiten. Een onderzoek dat anders in elkaar steekt dan deze scriptie, maar zeker niet oninteressant.
Hij onderzoekt namelijk welke lokale factoren er zijn waardoor bedrijven in een regio beter presteren. Hij richt
zich hierbij op innovatie, research & development en menselijk kapitaal. Hij concludeert dat deze drie
‘kennisexternaliteiten’ vooral relevant zijn voor (nieuwe) bedrijven in de sector ‘onderzoek en ontwikkeling’ en
de financiële dienstverleners. Dit zijn vooral bedrijven waar veel kennis en innovatie nodig is.

Interne factoren
Bovenstaande factoren zijn buiten het bedrijf aanwezig. Pribadi & Kanai (2011) onderzochten ook de rol
van interne factoren die van invloed zijn op de strategie en de bedrijfsprestatie. De manier hoe bedrijven
reageren op veranderingen in hun omgeving verschilt per bedrijf. Waar het ene bedrijf beslist om zich te
focussen kan een ander bedrijf haar activiteiten juist verbreden. Ook kan het ene bedrijf wel een ontwikkeling
zien, maar geen mogelijkheid hebben om zich aan die ontwikkeling aan te passen. Dit terwijl een ander dat wel
kan. Als het gaat om interne factoren van een bedrijf dan wordt er in de literatuur gesproken over de resource
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based view (RBV). In de RBV wordt de aanwezigheid van (materiële en immateriële) resources en de unieke
combinatie hiervan gezien als een cruciaal element om een concurrentievoordeel te ontwikkelen (Topinnen et al.,
2007). Onder materiële resources vallen bijvoorbeeld financiële middelen. Immateriële zaken worden gezien als
de vaardigheden van het personeel of onderlinge relaties die er zijn, maar ook het wel of niet zijn van een
familiebedrijf valt hieronder. Grant (2002) geeft aan dat de resources van een bedrijf de basis vormen voor het
kiezen en ontwikkelen van strategische mogelijkheden. Deze mogelijkheden hebben vaak weer impact op de
strategie van een bedrijf.
Pribadi & Kanai gebruiken de inzichten van Galbreath (2005) die breder zijn dan de interne factoren van
Grant (2002). Naast de materiële en immateriële resources kijkt Galbreath (2005) ook naar de capaciteiten die
een bedrijf in huis heeft. Het kan hier gaan op specifieke know-how of de capaciteiten om banden te
onderhouden met andere bedrijven. Galbreath (2005) kwam in zijn studie naar de rol van deze interne factoren
tot de conclusie dat immateriële factoren de grootste invloed hebben voor bedrijven. Galbreath borduurt daarbij
eigenlijk voort op Cohen & Levinthal (1990) die concludeerden dat bedrijven verschillend omgaan met
innovaties die gedaan worden. Er is specifieke know-how nodig om een innovatie door te voeren. Sommige
bedrijven speelden daar wel op in en andere niet. Cohen & Levinthal (1990) gebruiken de term absorptive
capacity en bedoelen hiermee: A limit to the rate or quantity of scientific or technological information that a firm
can absorb. If such limits exist they provide one explanation for firms to develop internal R&D capacities. R&D
departments can not only conduct development along lines they are already familiar with, but they have formal
training and external professional connections that make it possible for them to evaluate and incorporate
externally generated technical knowledge into the firm better than others in the firm can. In other words a
partial explanation for R&D investments by firms is to work around the absorptive capacity constraint. Het gaat
hierbij om de capaciteit die een bedrijf heeft om technologische innovaties, buiten het bedrijf, te ‘absorberen’.
In het onderzoek van het EIM naar de positie van het MKB in het vestigingsklimaat van Nederlandse
gemeenten komt ook de interne ‘bedrijfsomgeving’ naar voren. Zij benoemen hierbinnen twee groepen, te weten
de factoren die vanuit het bedrijf hun invloed doen gelden en factoren die vanuit de ondernemer zelf hun invloed
doen gelden.

In deze paragraaf is uitgebreid ingegaan op de theoretische onderbouwing van de eigenschapsbegrippen in
het onderzoeksmodel van Spanos & Lioukas (2001). In de volgende paragraaf komt een uitwerking over
verbanden tussen deze afzonderlijke eigenschapsbegrippen.
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4.4 Hypotheses en conceptueel model
Voor dit onderzoek wordt een aantal hypotheses opgesteld om te kijken in hoeverre de externe factoren van
invloed zijn op de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprestaties van de Nederlandse potplanten- en
snijbloemenkwekers. Een hypothese is een propositie of bewering en vormt het sluitstuk van een theorie. Een
hypothese is een voorlopig antwoord op de vraag die in een van de onderzoeksvragen is gesteld. In deze
paragraaf worden deze hypotheses opgesteld aan de hand van inzichten uit het theoretisch kader.

Wetenschappelijk onderzoek naar externe factoren zoals in dit onderzoek is er maar weinig gedaan. Voor
zover bekend komt het onderzoek van Andzelic et al. (2011) het meest dichtbij. Zij onderzochten de impact van
‘omgevingsfactoren’ op de internationale concurrentiekracht van MKB bedrijven in de West-Balkanlanden. De
theoretische onderbouwing voor de kwalificatie van de omgevingsfactoren is niet sterk. Zij stellen wel enkele
hypotheses die na onderzoek ook bevestigd worden. Deze zijn weinig bruikbaar voor dit onderzoek, omdat zij
voornamelijk ingaan op de concurrentiekracht en niet zozeer op de bedrijfsstrategie of -prestatie. Wel stellen zij
dat economische condities in een transitie-economie als in de West-Balkan de belangrijkste omgevingsfactoren
zijn. In dit onderzoek wordt dit doorgetrokken en worden economische condities nog steeds als belangrijkste
omgevingsfactoren gezien, maar dan wel in een hoog ontwikkeld kennisland als Nederland. Juist een bedrijf in
Nederland is gebaat bij een stabiel economisch klimaat. Hoe meer zekere factoren hoe beter er een lange
termijnvisie ontwikkeld kan worden (CBS, 2010).
 Hypothese 1a: Economische condities hebben, ten opzichte van geografische, sociale of politieke
condities, de grootste invloed op de bedrijfsvoering van Nederlandse potplanten- en
snijbloemenkwekers.

Voor onder andere banken is het nodig om in beeld te hebben welke ontwikkelingen er zich afspelen
binnen de sector. Naast bijvoorbeeld prijsontwikkelingen geven zij ook aan wat de verwachtingen zijn voor de
nabije toekomst. Hieruit kunnen zij bepaalde risico’s inschatten en daarnaast kennis delen met klanten. In de
zogenaamde branche informatie van Rabobank (2011) wordt aangegeven dat enkele ontwikkelingen sterk van
invloed zijn binnen de sierteeltsector. Ook ABN-AMRO bank geeft dit soort visies en opinies uit (2010).De
belangrijkste externe ontwikkelingen voor de sierteelt zijn volgens Rabobank de energieprijzen, wisselkoersen
en transportkosten. Ook in de het rapport Economische kracht van agrofood in Nederland (Snijders et al., 2007)
komen energieprijzen en transportkosten als belangrijke bedreigingen voor de Nederlandse productie aan bod.
Te verwachten valt dat de kwekers deze in dit onderzoek aanmerken als belangrijkste externe factoren. Dit wordt
getoetst met de volgende hypothese.
 Hypothese 1b: Energieprijzen, wisselkoersen en transportkosten worden door de kwekers gezien als
belangrijkste externe factoren.
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4.4.1

Hypotheses externe factoren & bedrijfsstrategie

De externe factoren zijn in deze scriptie gescheiden naar macro-economische factoren, sectorale krachten
en locatiefactoren. Porter heeft aangegeven dat sectorale krachten mede bepalen welke strategie er wordt
verlangd. Campbell & Craig (2005) die een boek schreven over organisaties en hun economische omgeving
geven aan dat een verandering in de macro-economische omgeving altijd invloed heeft op het bedrijf. Een
strategie wordt beïnvloed door een stijgende koopkracht of demografische ontwikkelingen (HCSS en TNO,
2011). De vele theorieën over locaties, zowel de neoklassieke als de evolutionaire, hechten veel belang aan de
nabijheid van kennisinstellingen, grondstoffen en kennis. Te verwachten is dat er een strategie gekozen wordt op
basis van wat de locatiefactoren toe laten. Uit bovenstaande zaken kan worden gesteld dat bedrijven een strategie
bepalen aan de hand van de voor hun belangrijke externe factoren. De bedrijven die aangeven beïnvloed te
worden door externe factoren zullen hun strategie daar op aanpassen. De strategieën die een bedrijf kan
nastreven zijn een kostenleiderschapsstrategie, een differentiatiestrategie of een combinatie van die twee
strategieën. Een bedrijf kan er ook voor kiezen zich niet te richten op een bepaalde strategie.

Het is nog niet bekend welke strategieën er worden nagestreefd door de Nederlandse kwekers. Over het
algemeen zijn de kwekers gericht op het kweken van een bepaalde cultivar. De kleinschaligheid beperkt de
ruimte voor investeringen in procesinnovatie in de kas. De grotere bedrijven investeren wel degelijk in deze
innovaties. Er wordt veel geproduceerd, maar er zijn maar weinig ‘concepten’ aanwezig in de sector. Een
concept als bijvoorbeeld Apple is niet terug te vinden binnen de sector. Het kopen van een plant of bosje
bloemen gaat nog op de traditionele manier. Mogelijk zit er een andere pot onder de plant, maar een bos bloemen
blijft een bos bloemen. Bepaalde nichemarkten zijn er wel. Hierbij moet dan gedacht worden aan de inrichting
van kantoren of beurzen, waar groen centraal staat. Ook de aankleding voor een evenement zoals een bruiloft of
het decoreren van het Vaticaan in Rome voor Pasen is een nichemarkt. Te verwachten valt dan ook dat de meeste
kwekers zich richten op kostenleiderschap of geen enkele strategie. Vooral de differentiatiestrategie zal
ondervertegenwoordigd zijn.

Het ontwikkelen van nieuwe innovatieve producten staat bij een bedrijf met een differentiatie strategie
meer centraal dan bij een bedrijf met een kostenleiderschapsstrategie. De aanwezigheid van kennisinstellingen,
lokale bedrijfsgerelateerde contacten en kwalitatief goede werknemers is voor de bedrijven met een
differentiatiestrategie belangrijk. Macro-economische ontwikkelingen daarentegen zijn een factor die minder van
invloed is, omdat het speciale product veelal voor een bepaalde doelgroep ontwikkeld wordt. Het kennen van een
klant en het produceren van producten voor het hoge prijs marktsegment zorgen ervoor dat macrofactoren
minder belangrijk zijn. Voor kostenleiders zijn de macro-economische factoren juist wel belangrijk. Het vooral
gericht zijn op concurrentie op basis van kosten zorgt er voor dat bij een lichte stijging van een kostenpost dit
direct effect heeft. Zij zijn daarbij gebaat bij stabiele macro-economische factoren. Natuurlijk zijn ook
locatiefactoren voor hen belangrijk, bijvoorbeeld de kosten van grond en onroerend goed. Macro-economische
factoren zullen overwegend toch meer invloed hebben dan de aanwezigheid van kennisinstellingen en
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bedrijfsgerelateerde contacten. Locatiefactoren zijn voor hen minder belangrijk dan de bedrijven met een
differentiatiestrategie. Deze bevindingen worden getoetst met de volgende hypotheses:


Hypothese 2a: Voor bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie zijn macrofactoren
belangrijker dan voor bedrijven met een differentiatiestrategie



Hypothese 2b: Voor bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie zijn locatiefactoren minder
belangrijk dan voor bedrijven met een differentiatiestrategie

Spanos & Louikas (2001) hebben alleen de sectorale krachten als externe factoren meegenomen in hun
onderzoek. Waarom er alleen voor deze wordt gekozen is niet geheel duidelijk. Mogelijk heeft het voor een deel
te maken met de beïnvloedbaarheid van de externe factoren. Ook op theoretische gronden is de keuze te
legitimeren. Onderzoek naar niet of moeilijke beïnvloedbare factoren heeft voor een bedrijf uiteindelijk weinig
zin. Zo een factor wordt dan gezien als ‘gegeven’ en in de bedrijfsvoering wordt er rekening gehouden met die
factoren. Doordat een bedrijf zelf onderdeel is van de industrie waarin het zich bevindt, zijn sectorale krachten
gemakkelijker te beïnvloeden dan macro-economische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door een overname of met
het voeren van een bepaalde strategie een concurrent proberen van de markt weg te concurreren. Ook is de
overstap naar een andere markt een mogelijkheid. Naarmate de concurrentie toe neemt is een bedrijf geacht te
kiezen hoe hij zijn concurrentiekracht gaat vergroten. In de sector is sprake van een sterke binnenlandse en
buitenlandse concurrentie. Over het algemeen is de sierteeltsector volwassen markt waar sprake is van
overaanbod. Hierdoor is er sprake van een hoge mate van concurrentie. Het bedrijf is hierdoor genoodzaakt een
strategie te implementeren.
Deze veronderstelling wordt getoetst met de volgende hypothese.


Hypothese 3: Er bestaat een positief verband tussen de mate van concurrentie in de sector en het
implementeren van een kostenleiderschaps-, differentiatie- of combinatiestrategie.

Wanneer een bedrijf geen enkele strategie nastreeft weet het mogelijk niet goed wat de eigen kracht is van
het bedrijf. Dit zorgt er voor dat klanten meer macht krijgen en het bedrijf daardoor afhankelijk wordt van deze
klanten. Ditzelfde geldt voor de macht van toeleveranciers.


Hypothese 4: Er bestaat een positief verband tussen de kracht van toeleveranciers en afnemers en
het niet nastreven van een strategie (stuck-in-the-middle).
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De verwachte verbanden zijn in de volgende tabel verwerkt.

Tabel 4: Verwachte verbanden tussen externe factoren en bedrijfsstrategie
Kostenleiderschap

Differentiatie

Macro factoren

++

+

Locatiefactoren

+

++

Mate van concurrentie

+

+

Kracht van toeleveranciers

Combinatie

Stuck-in-the-middle

+
+

en afnemers
+ betekent dat er een positief verband verwacht wordt, de hoeveelheid geeft de sterkte aan.

4.4.2

Hypotheses externe factoren & bedrijfsprestatie

Een aantal recente onderzoeken geven aan dat door macro-economische ontwikkelingen de rendementen
van kwekers in Nederland onder druk komen te staan. Brandstofprijzen, wisselkoersen en transportkosten zijn de
belangrijkste factoren voor de Nederlandse kwekers (Rabobank, 2011). Ook de kansen en bedreigingen in het
rapport De economische kracht van agrofood (2007) gaan met name in op macro-economische ontwikkelingen.
De afzetmarkten komen steeds verder weg te liggen, waardoor invoerrechten en douanebarrières een
belemmering zijn voor bedrijven. Met mogelijk een directe invloed op de bedrijfsprestaties tot gevolg. Ook TNO
(2011) geeft in hun analyse van de tien topsectoren van Nederland duidelijk macro-economische trends aan die
van invloed zijn op het concurrentievermogen van de sierteelt. Zij geven aan dat er vooral ingezet moet worden
op vermindering van afhankelijkheid van aardgas, ook zijn schaalvergroting en adequate financiering essentieel.
De beïnvloeding door macro-economische ontwikkelingen is, als ze gepaard gaan met hogere kosten en ze
moeilijk te beïnvloeden zijn, negatief van invloed op bedrijfsprestaties. Nu is het zo dat veel kosten voor de
kwekers omhoog gaan terwijl je productprijzen niet stijgen. Ook de sterk gespecialiseerde productie zorgt voor
een moeilijke aanpassing aan macro-economische ontwikkelingen. Het is de vraag of er een verband bestaat
tussen de beïnvloeding door locatiefactoren en de bedrijfsprestatie. Voor de kwekers kan de aanwezigheid van
kennis en lokale bedrijfsgerelateerde contacten van invloed zijn op de prestaties. Er is verder geen theoretische
onderbouwing te vinden tussen het beïnvloed worden door locatiefactoren en bedrijfsprestaties. Wanneer een
bedrijf aangeeft beïnvloed te worden door macro-economische factoren dan zal deze minder presteren.


Hypothese 5a: Er bestaat een negatief verband tussen de mate van beïnvloeding door macrofactoren en
de bedrijfsprestaties.

Doorgaans daalt de prijs van een product als er meer concurrentie plaats vindt. Dit betekent dat er lagere
marges voor de bedrijven zijn. Een gevolg hiervan kan zijn dat de bedrijfsprestaties lager worden naarmate de
concurrentie toe neemt. Porter geeft aan dat naarmate de concurrentie toeneemt er steeds meer sprake is van
selectie. De goed presterende bedrijven overleven en minder presterende bedrijven houden op te bestaan. Op
zich is te verwachten dat die selectie zich al voor heeft gedaan binnen de sierteeltsector. Dit zou voor een deel
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kunnen verklaren waardoor het aantal sierteeltbedrijven sinds het jaar 2000 is gehalveerd. Toch is er nog steeds
sprake van overcapaciteit, een sterke binnenlandse concurrentie en opkomende concurrentie uit het buitenland.
Te verwachten valt dat de mate van concurrentie negatief correleert met de bedrijfsprestaties.
Dit geldt ook voor machtige toeleveranciers en afnemers. Naarmate zij een sterkere positie krijgen, zijn er
meer eisen te stellen. Het is te verwachten dat de macht van afnemers groot is, want er is bij veel cultivars sprake
van overcapaciteit. Er wordt nog maar weinig met specifieke concepten gepromoot, waardoor klanten niet echt
een band hebben met een bepaalde bloem of plant van een bepaalde producent. Als de ene rozenkweker niet wil
leveren, dan zijn er voor hem tien anderen. Deze macht drukt op de prestaties van de bedrijven. Dit wordt
getoetst met de volgende hypotheses:


Hypothese 5b: Er bestaat een negatief verband tussen de mate van concurrentie en de
bedrijfsprestaties.



Hypothese 5c: Er bestaat een negatief verband tussen de kracht van toeleveranciers en afnemers en de
bedrijfsprestaties.

Tabel 5: Verwachte verbanden tussen externe factoren en bedrijfsprestatie
Bedrijfsprestatie
Macro factoren

-

Mate van concurrentie

-

Kracht van toeleveranciers en afnemers

-

- betekent dat er een positief verband verwacht wordt

4.4.3

Hypotheses bedrijfsstrategie & bedrijfsprestatie

Er zijn vele wetenschappers die aangeven dat er een verband bestaat tussen het nastreven van een strategie
en de bedrijfsprestaties. Porter is hierin één van de meest bekende wetenschappers. Zoals geschreven maakt hij
onderscheid in een differentiatie-, kostenleiderschaps-, focus- en stuck in the middle strategie. Er niet veel kritiek
op zijn indeling. Onder andere Aquaah et al (2008) en Pribadi en Kanai (2011) geven dat indirect wel. Zij nemen
in een combinatie van kostenleiderschap en differentiatie mee in hun onderzoek. Ook geven beiden aan dat er
een significant verband bestaat tussen de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprestatie. Voor deze scriptie is het ook
van belang om gebruik te maken van deze kwantificatie, omdat een groot deel van de Nederlandse kwekers zich
zowel op kostenleiderschap als differentiatie zullen richten. Door de hoge lonen, hoge grondprijzen en de
ruimtedruk is het in Nederland belangrijk een hoge productiviteit en veel waarde per vierkante meter te hebben.
Om uiteindelijk te overleven specialiseren, het richten op een niche markt (waarde verhogend), investeren in
productiviteitsverhoging of kosten verlaging, van cruciaal belang voor de Nederlandse kwekers. Er wordt sterk
geconcurreerd op kosten, omdat er door vele kleine (familie)bedrijven sprake is van een sterke binnenlandse
concurrentie, daarnaast geldt vooral voor de snijbloemenkweek dat er ook geconcurreerd moet worden tegen
landen waar de kosten veel lager liggen. Verder zijn het natuurlijk productiebedrijven die veelal maar één
schakel vormen in de keten of het netwerk. Voor het kiezen van een strategie moeten de individuele strategieën
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van de andere partijen goed bekend zijn. Een differentiatiestrategie richt zich zoals gezegd op een product met
een toegevoegde waarde, waardoor de consument bereid is deze te kopen tegen hogere kosten. Het kan hier gaan
om een onderscheidend product, kwaliteit of een bepaald design. Het concurrentievoordeel van de bedrijven
richt zich met name op het unieke van het product. In Nederland zijn de productiekosten hoog en kan er ingezet
worden op nichemarkten. Het nastreven van een differentiatiestrategie leidt uiteindelijk tot goede prestaties.
Ondanks dat Nederland een relatief ‘duur’ land is, wordt er nog veel op kosten geconcurreerd, hetgeen is
ontstaan sinds het aanbod sinds de jaren ’90 hoger is geworden dan de vraag. Schaalvergroting, kostenreductie
en –beheersing zijn factoren die van toepassing zijn voor de kostenleiderschapsstrategie. Zoals gezegd is er mede
door de ruimtedruk en hoge kosten niet echt plaats voor grootschalige productie. Twintig jaar geleden waren er
al geluiden te horen dat de teeltuit Nederland zou verdwijnen. Toch is het momenteel nog steeds in Nederland
aanwezig. Door het vele onderzoek, het sterke netwerk en de aanwezigheid van kennisinstellingen blijft
Nederland innoveren. Voor kostenleiders is er in Nederland ook plaats, dat zullen met name de bloemen en
planten die in het buitenland moeilijker te kweken zijn.
De bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie zullen in elk geval beter presteren dan de bedrijven die
geen strategie implementeren. Het is wel te verwachten dat bedrijven met een differentiatiestrategie beter
presteren dan de kostenleiders. Naast deze twee is er dan ook nog de combinatiestrategie. Deze bedrijven streven
zowel een kostenleiderschapsstrategie als een differentiatiestrategie na. In een volwassen markt is dit een manier
om de concurrentie voor te blijven. Het implementeren van een combinatiestrategie vergt wel tijd, energie en
middelen. Nog meer dan het implementeren van een ‘enkele’ strategie. Tijd, geld, energie en kennis zullen met
name aanwezig zijn in de grotere bedrijven. Omdat in Nederland veel relatief klein bedrijven aanwezig zijn is
het interessant om te kijken of kleine bedrijven die wel een strategie implementeren het beter doen dan degenen
die niet kiezen. De laatste hypotheses zien er als volgt uit:

 Hypothese 6: Er bestaat een positief verband tussen het implementeren van strategie (differentiatie,
kostenleiderschap of combinatie) en de bedrijfsprestatie.
 Hypothese 7a: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
differentiatie strategie.
 Hypothese 7b: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie
 Hypothese 7c: Bedrijven met een differentiatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie
 Hypothese 8a: Bedrijven met een differentiatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder
strategie
 Hypothese 8b: Bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie presteren beter dan bedrijven zonder
strategie
 Hypothese 9: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder strategie
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Er zijn nu in totaal negen hypotheses opgesteld. Deze worden allemaal getoetst, de resultaten daarvan staan
in hoofdstuk 6. Zoals in de aanleiding en in de introductie van de sector al aan bod kwam staat de sector, net als
andere sectoren overigens, onder druk. In dit geval is dit niet zozeer alleen door de economische crisis en een
teruglopende vraag. Vooral ook andere (externe) factoren leiden er toe dat de primaire sector onder druk staat.
Te verwachten is dat dit leidt tot het meer verhuisgeneigd zijn of dat er sprake is van uitbreiding naar lage
lonenlanden. Ook hebben kwekers een idee over het toekomstperspectief voor hun bedrijf: verwachten zij dat
deze over tien jaar nog bestaat? Het analyse hoofdstuk wordt hiermee allereerst toetsend, maar ook beschrijvend
van aard. De rol van de overheid komt in de discussie ter sprake.
Tot slot is er aan de hand van het theoretisch kader en de gestelde hypothese het volgende conceptuele
model opgesteld:

Figuur 6: Conceptueel model
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Type eigenaars

5. Methodologie
De verschillende variabelen in het model zijn reeds uiteengezet, maar het is ook noodzakelijk dat deze op
een goede manier gemeten worden. Dit hoofdstuk gaat dan ook in op de methodologie, de manier en
verantwoording van dit gehele onderzoek. Eerst wordt er ingegaan op de methode, de steekproef en de
beschrijving en verantwoording van het onderzoeksinstrument. Daarop volgt een heldere uitleg over de
gemaakte keuze voor uitvoering van het onderzoek, de preparatie van de gegevens en een verantwoording van de
anaylebeslissingen. Na deze methodologie komen de resultaten aan de orde.

5.1 Aanpak van het onderzoek
Er is in het theoretisch kader zoveel mogelijk gebruik gemaakt van algemene theorieën. Binnen de
economische geografie zijn er op het gebied van bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie, naast het proefschrift van
Raspe (2009), weinig tot geen theorieën aanwezig. Er is getracht deze algemene theorie te vertalen naar het
onderwerp van onderzoek. Dit is positief voor de generaliseerbaarheid van de uitkomsten. Daartegenover staan
de onderzoekseenheden die zeer specifiek van aard zijn waardoor de generaliseerbaarheid in gevaar komt. Er
wordt een toetsingsonderzoek uitgevoerd waarin wordt nagegaan of hypotheses kloppen.

5.2 Onderzoeksopzet en -methode
Het onderzoek is deductief van aard. De theorie wordt getoetst waaruit nieuwe bevindingen ontstaan. Het
onderzoek heeft een positivistische inslag; er wordt getracht onderzoek te doen volgens het
natuurwetenschappelijk model.
Er is gekozen voor een cross-sectional ontwerp (survey-onderzoek). Veel secundaire literatuur over de
sierteeltsector is al kwalitatief van aard. Dat is een van de redenen om een kwantitatief cross-sectional onderzoek
uit te voeren. Er is namelijk sprake van meer dan één casus en meerdere variabelen, onderzocht op een bepaald
moment. Met behulp van enquetes is de kwantitatieve data verzameld om uiteindelijk verbanden te vinden tussen
meerdere variabelen. Daarnaast betreft het onderzoek in grote mate ook een comparatief ontwerp; een specifieke
doelgroep wordt geanalyseerd. Doordat er ook nog eens onderscheid gemaakt wordt tussen potplanten en
snijbloemenkwekers kunnen deze afzonderlijk onderzocht worden, maar ook met elkaar vergeleken.
Volgens Bryman (2008, p.31) moet sociaal onderzoek voldoen aan de volgende criteria: reliability
(betrouwbaarheid), replicibility (repliceerbaarheid) en validity (validiteit).
De betrouwbaarheid gaat over de vraag of het onderzoek herhaalbaar is. Het gaat dan om de consistentheid
van meeteenheden. De meeteenheid moet stabiel zijn, de interne betrouwbaarhoud gewaarborgd of en het ene
antwoord moet het andere antwoord niet te veel beinvloeden.,de verwerking van data moet objectief genoeg zijn
en de klasses moeten goed gekozen zijn. In dit onderzoek is daarop gelet. De betrouwbaarheid is redelijk tot
goed te noemen. Wel had er gekozen kunnen worden voor een 7-punts in plaats van een 5-punts Likert schaal.
De betrouwbaarheid van de constructen is goed, alle constructen hebben een Cronbach’s Alpha boven de 0,6. Dit
wordt verder besproken in §5.5.2.
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Repliceerbaarheid wordt door Bryman gezien als de mogelijkheid die er is om een onderzoek te repliceren
of te weerleggen. De procedures in deze scriptie zijn helder en duidelijk en het gebruik van enquêtes zorgt voor
een goede repliceerbaarheid. Zeker in tegenstelling tot kwalitatief onderzoek.

Validiteit
Een goede measurement validity is verkregen door gebruik te maken van meetwaardes in andere
enquêtes.De causaliteit tussen strategie en prestatie is theoretisch sterk te onderbouwen, hierbij is interne valideit
goed te noemen. Bij de causaliteit tussen de beinvloeding door externe factoren en strategie zijn wel op en
aanmerkingen te maken. De externe validiteit is goed doordat er random selectie heeft plaatsgevonden. Wel moet
opgemerkt worden dat de bedrijven die op het Internet actief zijn wel enigszins ‘voorgetrokken’ zijn. De
ecologische validiteit kan volgens Cicourel (1982: 15) nogal eens matig zijn doordat de meetinstrumenten
technisch niet goed zijn. Het meetinstrument om prestatie te meten is niet het meest optimale, maar binnen dit
kader en de mogelijkheden zeker wel voldoende. Ook lijken de uitkomsten redelijk overeen te komen met de
werkelijkheid. Een bias die is ontstaan in de belangrijkheid van externe factoren is, de bedrijven zijn namelijk
self-reporting. Hierdoor kan een bedrijf dingen als belangrijker kwalificeren dan ze daardwerkelijk zijn, om zo
de eigen situatie erger voor te doen dan het is. Ook bij het meten van succes is er sprake van een bias. Cijfers
zouden feitelijk iets kunnen zeggen over prestaties, maar nu kan een bedrijf zichzelf succesvoller of minder
succesvol voordoen dan dat zij in werkelijkheid zijn. Helaas is er onder dit fenomeen niet uit te komen.
Voordat de enquête is uitgezet is deze voorgelegd aan deskundigen en aan een potplantenkweker. Dit is
valideit ten goede gekomen.

5.3 Populatie & steekproef
De totale populatie bestaat uit 2.873 bedrijven. Hieronder vallen ongeveer 60% snijbloemenkwekers en
40% potplantenkwekers. Een gedeelte van de bedrijven kweekt een combinatie van beide producttypen. De
steekproef wordt gedaan onder 360 (12,5%) van de populatie. De sample fraction is dan 1/12,5. Volgens
Monette et al. (1994) zou deze sample groter moeten zijn om een zekerheid te krijgen van 95% en een
betrouwbaarheidsmarge van 4%. De steekproefgrootte zou volgens hen ongeveer 500 moeten zijn. De
homogeniteit binnen de populatie is groot, daardoor zal er een een geringere variatie in de antwoorden zijn. Dit
heeft invloed op de benodigde grootte van de steekproef (Baarde, De Goede & Van Dijkum, 2011). Dat de
homogeniteit hoog is, wil niet zeggen dat de steekproef daarmee representatief is vergeleken met de gehele
populatie. Kleine (familie)bedrijven vertegenwoordigen de grootste groep bedrijven binnen de sector. Er zijn
daarentegen tegenwoordig ook een heel aantal grote bedrijven. Bij de kamer van koophandel is aan de hand van
de kosten voor het uitreksel bepaald of er sprake was van een groot, middel of klein bedrijf. Er is ook gezocht
naar de websites van de bedrijven, op verschillende sites van de bedrijven stond de grootte (in hectare)
aangegeven. De onduidelijkheid over de grootte zorgt voor een bias. Er is er ook sprake van verschillende typen
bloemen en planten. De rozenkweek vertegenwoordigd bijna de helft van de totale snijbloemenproductie in
Nederland. Dit geldt voor de phaeleonopsis bij de potplanten. Er is hierop gelet bij de selectie van de bedrijven
die in de steekproef zijn meegenomen. Ongeveer 60% van de steekproef zijn snijbloemenkwekers. De rest zijn
potplantenkwekers of een combinatie tussen snijbloemen en potplanten.
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Er is geen database van potplanten en snijbloemenkwekers aanwezig. Er is zodoende gezocht naat een
alternatieve mogelijkheid om toch tot een goede sample te komen. Er is voor gekozen om het handelsregister van
de Kamer van Koophandel te gebruiken alsook Google Maps. Google Maps maakt gebruik van de gegevens van
het Kadaster en bedrijven kunnen zichzelf aanmelden zodat hun gegevens zichtbaar worden. Google Maps wordt
steeds vaker gezien als het alternatief voor de traditionele telefoonboeken, zoals de GoudenGids. Veel bedrijven
schrijven zich dan ook in. Het voordeel van deze sector is wel dat het kweken van bloemen of planten tot de
core-business behoort en velen dit ook in hun bedrijfsnaam of naam van registratie hebben staan. Een combinatie
van het kweken van soorten komt weinig voor.

Er is getracht een zo duidelijk en objectief mogelijk onderzoek uit te voeren. De onderzoeker heeft geen
belangen binnen de sector en heeft ook een relatief klein netwerk binnen deze sector. Keuzes zijn gemaakt om
een zo juist mogelijke sample te hebben en een zo hoog en groot mogelijke respons te genereren. De strategie
om tot een hoge respons te komen is door de bedrijven te benaderen door middel van een brief. Daarin wordt
verwezen naar een online enquete. Na het vestrijken van de deadline zijn de bedrijven waar mogelijk nog een
keer benaderd via e-mail of telefoon.
Binnen de mogelijkheden die er waren is er een degelijk onderzoek uitgevoerd. Van te voren is er een
aantal gesprekken gevoerd met stakeholders binnen de gehele sierteeltsector. Er is hier onder andere een gesprek
geweest met een potplantenkweker.

5.4 Beschrijving en verantwoording onderzoeksinstrument
Zoals hierboven is het onderzoek uitgevoerd met een (online) enquête. Deze enquête is ontstaan door
gebruik te maken van drie bestaande enquêtes met daarbij eigen toevoegingen en aanpassingen. Andzelic et al.
(2011) deden onderzoek naar de impact van omgevingsfactoren op het internationale concurrentievermogen van
het MKB in West-Balkan landen. Hiervoor ontwikkelden zijn een vragenlijst waarmee de omgevingsfactoren en
het concurrentievermogen gemeten werd. Hun enquête is de inspiratiebron geweest voor de enquête in dit
onderzoek. Zij maken gebruik van een Likert-schaal om zo de invloed van bepaalde omgevingsfactoren
(bijvoorbeeld transportkosten) op het internationaal concurrentievermogen te meten. Deze omgevingsfactoren
zijn breed gedefinieerd en er lijkt weinig theoretische basis voor te zijn. Ook Leonidou (2004) doet dit, alleen
maakt hij onderscheid tussen politiek, sociaal culturele en economische barrières voor export. De theoretische
onderbouwing waarom zij voor welke omgevingsfactoren zij hebben gekozen is mager. Ook de geografische
invalshoek ontbreekt bij beide enigszins. Uiteindelijk is er gebruik gemaakt van enquêtevragen van Pribadi &
Kanai (2011), Spanos & Lioukas (2001) en Acquaah & Yasai-Ardekani (2008). Deze zijn theoretisch goed
verantwoord. Hieronder een operationalisatie van de gemeten begrippen. De gehele enquête is opgenomen in de
bijlage.

5.4.1

Onafhankelijke variabelen

Vanuit de onderzoeksvraag en hypotheses kan worden afgeleid dat er sprake is van onafhankelijke
variabelen (oorzaak of voorspelling) en afhankelijke (de te verklaren) variabelen. De eigenschappen zijn al in het
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theoretisch kader naar voren gekomen (§4.3). De onafhankelijke variabelen bestaan uit de macro-economische
factoren, locatiefactoren en de sectorale krachten. Bij de verantwoording van de gestelde vragen en
antwoordmogelijkheden worden bij de vragen steeds enkele items genoemd. De gehele enquête is te vinden in
bijlage 5.

Macro-ecomomische factoren
Deze zijn gemeten aan de hand van de DESTEP methode zoals deze gebruikt wordt in het omschrijven de
macro-omgeving van een bedrijf. Er is gebruik gemaak van een (vijf-punts) Likert-schaal om de belangrijkheid
van deze omgevingsfactoren te kunnen meten. De vraag is alsvolgt:

- In welke mate zijn de volgende externe factoren van invloed op uw bedrijfsvoering?

Vervolgens worden hierbij items meegenomen die in de secundaire bronnen en uit gevoerde gesprekken
aangemerkt worden als belangrijk voor de sierteeltsector. Enkele items zijn transportkosten, hoge lonen, de
opkomst van duurzaam ondernemen, wisselkoersen, Kopen op Afstand, milieunormen en politieke stabiliteit. Op
deze manier is de belangrijkheid van macro-omgevingsfactoren te bepalen. Deze items vormen uiteindelijk het
construct ‘macrofactoren’ (zie §5.5.2 ). Dit construct is tot stand gekomen op basis van de literatuur.

Sectorale krachten
Dit wordt gemeten aan de hand van het vijfkrachtenmodel van Porter. Op basis van Spanos & Louikas
(2001) is gekozen voor stellingen en vragen van de volgende orde:

- Er zijn weinig belemmeringen om in deze sector een bedrijf te beginnen (1= helemaal mee oneens, 5=
helemaal mee eens)
- De afnemer heeft de beschikking over een ruime keuze aan alternatieve producten (1= helemaal mee
oneens, 5= helemaal mee eens)
- Hoeveel procent van uw verkopen gaat naar de drie grootste afnemers?(in %)

Bij het meten van de mate van concurrentie in de sector zijn 3 foutieve vragen gesteld. Er is gevraagd naar
de concurrentiekracht van het bedrijf zelf, maar er had gevraagd moeten worden naar de mate van concurrentie
in de sector zelf. Een redelijk cruciale fout, omdat de mate van concurrentie terugkomt in enkele hypotheses. De
mate van concurrentie is nu gebaseerd op de bedreiging van subsituten.

Locatiefactoren
Hierbij gaat het om de contacten en de binding die men met de lokale omgeving heeft. Uitgesplitst naar
institutionele en fysieke omgevingsitems. Net als bij macro-omgevingsitems wordt er gekozen om meerdere
items te meten. De vraag is als volgt: In welke mate zijn de volgende factoren van invloed op uw
bedrijfsvoering?
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Vervolgens worden hierbij factoren als lokale bedrijfsgerelateerde contacten, mogelijkheid tot aankoop
lokale grond of vastgoed en de aanwezigheid van kennisinstellingen meegenomen. Dit zijn de locatiefactoren die
Rijt-Veltman et al. (2002) en het EIM (2001) benoemen. Samen vormen deze items het construct
‘locatiefactoren’.

5.4.2

Afhankelijke variabelen

De te verklaren variabelen bestaan uit de bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie. Deze afhankelijke variabelen
zijn beiden geheel geoperationaliseerd aan de hand van al uitgevoerd onderzoek.

Bedrijfsstrategie
Dit wordt gemeten zoals Aquaah et al. (2008) dat doen. Zij meten de strategie using the sixteen competitive
methods that have been used extensively to operationalize Porter’s generic competitive strategies. Porter’s
ideeën over strategie wordt wijdverbreid gebruikt en geaccepteerd. De respondenten is gevraagd om aan te geven
in hoeverre hun organisatie een bepaalde concurrentie methode heeft nagestreeft in de afgelopen 2 jaar4. Er is
gebruik gemaakt van een Likert schaal (1= zeer weinig, 5 = zeer veel). Enkele items van de verschillende
strategieën:
- In hoeverre heeft uw bedrijf zich de laatste twee jaar gericht op de volgende zaken?

Het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten
Vernieuwingen in de marketing van uw producten of diensten
Het aanbieden van gespecialiseerde producten
Gericht op hoge kwaliteitseisen of dienstenkwaliteit

Uiteindelijk kan in de analyse fase bepaald worden of een bedrijf zich richt op differentiatie strategie,
kostenstrategie, combinatiestrategie of stuck in the middle.

Bedrijfsprestatie
Bedrijfsprestatie meten. Er zijn veel manieren om dit eigenschapsbegrip te operationaliseren. Als het gaat
om prestatie is een veel gehoorde term in de tuinbouw het begrip ‘marktaandeel’. Hiermee kan de positie van een
bedrijf ten opzichte van zijn concurrenten worden bepaald. In de sierteeltsector zeggen de totale (groei van)
verkopen ook veel. Verder wordt er veel ingezet op groei in productiviteit. De aanschaf en het gebruik van
machines is een belangrijke factor voor veel kwekers (onder glas). Prestatie wordt in dit onderzoek namelijk
gemeten aan de hand van een 5 punts- Likert schaal. Gunday et al. (2011) doen dat in hun onderzoek naar de

In de enquête van Aquaah et al. (2008) was het 3 jaar, maar er gebeurd zoveel in 3 jaar (zeker de afgelopen 3 jaar) dat gekozen is
om te vragen naar de afgelopen 2 jaar.
4
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invloed van innovatie op bedrijfsprestatie, net als Spanos & Lioukas (2001). In deze scriptie wordt alsvolgt naar
de prestatie gevraagd:

- Hoe zou u van de volgende onderdelen de mate van succes aangeven in de laatste twee jaar van uw
bedrijf in vergelijking met de jaren daarvoor?

Met de volgende indicatoren:
Totale verkopen
Uw marktaandeel
De winstgevendheid
Verhoging van opbrengst per werknemer (productiviteit)
Kostenbeheersing

Met de bovenstaande indicatoren worden zo goed mogelijk de marktprestatie (totale verkopen,
marktaandeel) en de financieële prestatie (de winstgevendheid) in beeld gebracht. Wat betreft de lange termijn
en inzet op het vergroten van de concurrentiekracht zijn de andere twee indicatoren van belang (productiviteit en
kostenbeheersing). Innovatie prestatie wordt gemeten aan de hand van de productiviteit. Productprestatie is
uiteindelijk weggelaten, omdat dit geen indicatie geeft van prestaties in deze sector.. Theoretisch zouden deze
typen prestaties aangehouden moeten worden, maar uit de factoranalyse die is uitgevoerd wordt prestatie
uiteindelijk ingedeeld in twee typen. Namelijk financiële prestatie en productieprestatie, zie voor de uitwerking
van deze constructen §5.5.2.
Aan de hand van deze gegevens wordt er onderscheid gemaakt in goed presterende bedrijven en minder
goed presterende bedrijven.

5.4.3

Controlevariabelen

Zoals aangegeven werd zijn de interne factoren van een bedrijf direct opgenomen in het conceptueel model.
Wel is het zo dat deze een belangrijke invloed kunnen hebben op de bedrijfsstrategie en/of bedrijfsprestatie. Het
aantal hoogopgeleiden zou daarbij al bepalend kunnen zijn. Veronderstelde verbanden kunnen gecontroleerd en
daarmee wordt getest of er daadwerkelijk een verband bestaat. Controleren voor bedrijfsgrootte (één van de
controle variabelen) betekent dat de samenhang tussen externe factoren en bedrijfsstrategie en/of
bedrijfsprestatie bestudeerd wordt voor bedrijven met dezelfde bedrijfsgrootte. Er is gekozen om vier controle
variabelen mee te nemen, te weten: bedrijfsgrootte, bedrijfslocatie, familiebedrijf en bedrijfsleeftijd.

Bedrijfsgrootte
In de literatuur blijkt dat er een verschil kan bestaan tussen de grootte van een bedrijf en haar
bedrijfspretaties. Spanos en Louikas (2001) geven het alsvolgt aan: We also include firm size, one of the most
frequently studied contextual variables as a control variable in order to remove whatever effects this may have
on firm performance. Ook Audretsch & Dohse (2007) geven aan dat firm size (representing scale advantages)
can be positively related to firm performance, especially productivity. Binnen kleine bedrijven zijn de lijntjes
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kort en kan er snel worden geschakeld. Grote bedrijven hebben vaak te maken met richtlijnen, wetten en regels.
Binnen de populatie is het geval dat er verschuiving gaande is naar het groter worden van de individuele
bedrijven. Controleren voor de grootte wordt gedaan aan de hand van het aantal werknemers, het aantal hectare
en de omzet.

Bedrijfslocatie
Van oudsher bevind de teelt van bloemen en planten zich vooral in de buurt van het Westland of Aalsmeer.
Door de jaren heen zijn er om verschillende redenen verplaatsingen geweest naar de rest van Nederland.
Bijvoorbeeld door de bouw van woningen. De locatie kan bepalend zijn of er uitbreidingsmogelijkheden zijn of
de aanwezigheid van geschikte arbeidskrachten of lokale arbeidsgerelateerde contacten. Uit het rapport ‘Visie
agrologistieke bedrijventerreinen Westland 2040’ blijkt dat er de fysieke nabijheid van bedrijven uit de hele
keten belangrijk is voor de efficientie en de ‘just-in-time’ leveringen. Mogelijk kan de locatie daarmee zorgen
voor significante verschillen. Snijders et al. (2007) geven aan dat in onderzoek naar clustervorming in
Nederlandse agrosectoren bedrijven in de periferie het in het algemeen ‘verliezen’ van bedrijven die in het
Westen zijn gelegen. Volgens Vrolijk (2010) zijn er blijkbaar middelpuntzoekende krachten werkzaam die voor
perifere gebieden nadelig zijn. Vrolijk (2010) spreekt dan over het Westen (Noord- en Zuid-Holland) en de
periferie (de rest van Nederland).

Type eigenaars
Er worden in de enquête geen interne factoren meegenomen die van invloed kunnen zijn op de
bedrijfsstrategie en bedrijfsprestatie, maar uit de literatuur blijkt dat er een significant verband bestaat tussen het
zijn van een familiebedrijf (een interne factor) en de bedrijfsprestatie (Chu, 2009). Omdat ook deze sector van
oudsher veel familiebedrijven kent is het goed om dit als controlevariabele aan te houden.

Bedrijfsleeftijd
Ook de bedrijfsleeftijd kan van invloed zijn op de bedrijfsprestatie. Onder andere Jovanovic (1982, in
Raspe (2009)) geven aan dat er bij oudere bedrijven sprake kan zijn een zogenaamde lock-in. Door de specifieke
kennis die veelal aanwezig is in oudere bedrijven kan het ook zijn dat deze bedrijven een mindere capaciteit
hebben om om te gaan met nieuwe ideeën. Anderzijds geldt voor oudere bedrijven in de sierteeltsector dat zij
waarschijnlijk een lagere rente en aflossing hebben dan de jongere bedrijven, waardoor de kosten lager zijn. De
bedrijfsleeftijd wordt gemeten aan de hand van het oprichtingsjaar.
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5.5 Uitvoering van het onderzoek
In deze paragraaf komt de manier van analyseren aan bod, een verantwoording van de keuzes en op welke
manier er statistische toetsen zijn uitgevoerd. Alle analyses zijn uitgevoerd met SPSS statistics 17.0. Allereerst
wordt ingegaan op de respons, daarna een uitleg over de zes gemaakte constructen. Als laatste wordt er
verantwoord waarom er met welke toetsen is gewerkt.

5.5.1

Respons

Er zijn in totaal 360 bedrijven door middel van een begeleidende brief (zie bijlage 4) benaderd om mee te
doen aan dit onderzoek. In de brief werd verwezen naar een online vragenlijst. In eerste instantie hadden er een
week voor de deadline 51 bedrijven gereageerd. De bedrijven met e-mailadres zijn toen gemaild. Het ging hier
om 115 bedrijven. Na het verstrijken van de deadline zijn 50 bedrijven gebeld die geen e-mail hadden
ontvangen. Uiteindelijk zijn er 63 enquêtes geheel ingevuld. Vijftien bedrijven hebben aangegeven geen
interesse te hebben. Ook waren een zestal bedrijven geen kweker (meer). Verder zijn er twee brieven
teruggestuurd. Het totaal aantal reacties is 24%, de bruikbare respons bedraagt 17,5%.
In de tabel hieronder staat de beschrijvende statistiek. Hier staan een aantal dingen in die opvallend zijn.
Ruimschoots het grootste deel van de bedrijven is ouder dan 25 jaar (46%) en er is maar één bedrijf zeer recent
gestart. Wanneer enkele gegevens uit tabel 3 (pag. 15) vergeleken worden valt op dat de respondenten gemiddeld
veel groter zijn dan geregistreerd (4,53 ha tegenover 1,18 ha). Een reden voor dit verschil is mogelijk dat grote
bedrijven meer tijd hebben om mee te doen aan dit type onderzoek. Dit is bevestigd door de reacties van kleine
bedrijven die aangaven geen tijd te vinden om de enquête in te vullen. Ook het aantal werknemers is groot, zelfs
meer dan 20% van de respondenten heeft een bedrijf dat groter is dan 50 werknemers. Uit de omzetcijfers blijkt
dat 46% van de bedrijven meer omzet heeft dan drie miljoen. Er had mogelijk nog een categorie bijgevoegd
kunnen worden. De vier categorieën zijn gemaakt om een echte scheiding te maken tussen kleine, middel en
grote bedrijven. In worden bedrijven met een omzet hoger dan drie miljoen gezien als groot. En extra categorie
had dan niet zo veel toegevoegd.

Representativiteit
Wanneer de uiteindelijke respons relatief gezien niet overeenkomt met de totale populatie zijn uitspraken
die gedaan worden mogelijk niet representatief. Om de representativiteit te verhogen kan er gekozen worden om
een wegingsfactor te gebruiken. Bij een kleine hoeveelheid cases heeft het toepassen van een weging direct veel
invloed op de resultaten. In dit onderzoekt lijkt de grootte van de bedrijven en het producttype niet geheel
representatief. De populatie bestaat uit ongeveer 60% snijbloemenkwekers, maar in dit onderzoek is er sprake
van bijna 43% snijbloemenkwekers. De berekende Chi-kwadraat is groter dan de kritische Chi-kwadraat.
Hierdoor is de steekproef niet geheel representatief. De keuze is gemaakt om geen gebruik te maken van een
wegingsfactor, omdat er sprake is van een klein aantal respondenten. Bij de conclusies die getrokken worden is
dit meegenomen.
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Tabel 6: Beschrijvende statistiek
Producttype
Snijbloemen
Potplanten
Combinatie
Bedrijfsleeftijd
1-5 jaar
6-10 jaar
11-15 jaar
16-20 jaar
21-25 jaar
25 jaar en ouder
Bedrijfsgrootte (ha)
0 tot 0,5 ha
0,5 tot 1 ha
1 tot 1,5 ha
1,5 tot 3 ha
3 tot 5 ha
5 ha en groter
Bedrijfsgrootte (fte)
1 wn
2 wn
3-5 wn
6-10 wn
11-20 wn
21-50 wn
50-100 wn
100 wn of meer
Bedrijfsgrootte (omzet in €)
Lager dan 500.000
500.000 – 1.500.000
1.500.000 – 3.000.000
Hoger dan 3.000.000
Aantal vestigingen
Provincie
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Flevoland
Limburg
Gelderland
Utrecht
Zeeland
Groningen
Familiebedrijf
Kweek
Onder glas
Open grond
Combinatie
Bekend met Topteam

Frequentie

Percentage

27
31
5

42,9 %
49,2 %
7,9 %

1
12
10
4
7
29

1,6 %
19,0 %
15,9 %
6,3 %
11,1 %
46,0 %

2
3
8
11
16
23

3,2 %
4,8 %
12,7 %
17,5 %
25,4 %
36,5 %

10
1
8
12
11
14
5
2

15,9 %
1,6 %
12,7 %
19,0 %
17,5 %
22,2 %
7,9 %
3,2 %

13
10
11
29

20,6 %
15,9 %
17,5 %
46,0 %

Gemiddelde (sd)

26,8 (18,46)

4,53 (3,79)

23,4 (31,3)

1,67 (1,2)
34
7
5
4
4
3
2
2
2
46

54,0 %
11,1 %
7,9 %
6,3 %
6,3 %
4,8 %
3,2 %
3,2 %
3,2 %
73,0 %

51
4
8
58

81,0 %
6,3 %
12,7 %
92,1 %
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5.5.2

Homogeniteit van de schalen

Er is in de enquête gebruik gemaakt van veel verschillende variabelen die wel enigszins hetzelfde meten.
Op basis van de theorie of op basis van een factoranalyse vormen verschillende variabelen in een construct. Er
worden zes verschillende constructen gebruikt. Hieronder een methodologische verantwoording met betrekking
tot de constructen.

Constructen 1 & 2 : Externe factoren
De verschillende omgevingsfactoren zijn volgens de theorie in te delen naar macro (-economische) factoren
en locatiefactoren (zie bijlage 2). De betrouwbaarheid van deze 2 factoren is hoger dan de benodigde Cronbach’s
α van 0,6. De interne betrouwbaarheid zit zelfs ‘ruim’ boven het niveau van 0,6 wat Berthoud (2000, p169)
aanduidt als goed. Er bestaat ook een significante positieve samenhang tussen de twee factoren (0,381). Dat is
enigszins logisch, omdat de scheiding tussen de variabelen niet altijd even hard is. Toch is het op basis van de
theorie, de Cronbach’s alpha en de relatief kleine correlatie gerechtvaardigd om deze constructen te gebruiken.
Een bedrijf kan op beide constructen in verschillende mate scoren. Daarom worden bedrijven ingedeeld
naar welke invloed ze ondervinden. Hiervoor zijn vier opties:

1.

Een bedrijf wordt beïnvloed door zowel locatie- als macrofactoren. Het bedrijf scoort op beide
constructen boven de sample mean. Ook wel ‘gecombineerde invloed’.

2.

Een bedrijf wordt beïnvloed door alleen locatiefactoren. Het betreft een score boven de mean op het
construct ‘locatiefactoren’. Ook wel ‘locatiefactoren invloed’

3.

Een bedrijf wordt beïnvloed door alleen macrofactoren. Het betreft een score boven de mean op het
construct ‘macrofactoren’. Ook wel ‘macrofactoren invloed’

4.

Een bedrijf wordt laat zich niet beïnvloeden door locatiefactoren of macrofactoren. Het betreft dan een
score onder de sample mean op de beide constructen. Ook wel ‘geen invloed’

Door gebruik te maken van de constructen ‘macrofactoren’ en ‘locatiefactoren’ worden specifiek alle
factoren meegenomen. Door de bovenstaande indeling te gebruiken worden bedrijven ingedeeld naar de
belangrijkheid van de externe factoren die binnen een construct vallen. De kritiek hierop is dat het geheel
enigszins generiek wordt en het detail op de achtergrond raakt. Wat hier tegen in te brengen is dat de bedrijven
sterk gefilterd worden. De bedrijven die op alle items hoog scoren worden ook zo gekwalificeerd. Dat is in dit
geval belangrijker dan precies in detail te weten waar een bedrijf de grootste invloed van ondervindt. In de
discussie, maar ook al in de resultaten wordt buitenom de constructen ingegaan op de specifieke items.

Constructen 3 & 4: Bedrijfsstrategie
In de enquête zijn Aquaah et al (2008) met het gebruik van de zestien items van de concurrentiestrategie
van Porter leidend geweest. Zij voerden een factoranalyse uit en kwamen zodoende tot twee componenten
waarin onderscheid kon worden gemaakt tussen bedrijven die zich richten op een kostenleiderschaps-,
differentiatie-, een combinatie- of ‘stuck-in-the-middle’ strategie. Een component is anders dan een construct
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gebaseerd op de data en niet zozeer op de literatuur. Er is in deze scriptie getracht dit ook te doen. In eerste
instantie is er een factoranalyse uitgevoerd om te onderzoeken of er in dit onderzoek van dezelfde componenten
sprake is. Hieruit blijkt dat er andere uitkomsten zijn dan in Aquaah (2008). Met het doen van de factoranalyse
ontstaan er enkele problemen. Uit de onderliggende componenten kan geen typering van een strategie worden
gevormd. Er is ook een probleem te vinden omtrent de interne betrouwbaarheid van de gevonden componenten.
Om toch tot strategieën te kunnen komen, is er op basis van de theorie van Porter voor gekozen de items bij
elkaar te voegen. Hieruit blijkt dat de interne betrouwbaarheid hoog genoeg is. Hiermee worden weer op basis
van literatuur constructen gevormd. Het eerste construct ‘kostenleiderschap’ heeft een Cronbach’s a van 0,71,
het tweede construct ‘differentiatie’ 0,86. Daarmee kan gesteld worden dan de interne betrouwbaarheid
voldoende tot goed is. Net als bij de externe factoren kan een bedrijf in verschillende mate scoren op de
constructen. Bedrijven worden ingedeeld naar welke strategie ze nastreven. Hiervoor zijn vier opties, welke
hetzelfde zijn als Aquaah et al (2008) gebruiken:

1.

Een bedrijf richt zich op kostenleiderschap wanneer het hoger dan de sample mean scoort op het
construct kostenleiderschap. Op het construct differentiatie scoort dit bedrijf onder de sample mean.

2.

Een bedrijf richt zich op differentiatie wanneer het hoger scoort dan de sample mean op het construct
differentiatie. Op het construct kostenleider scoort dit bedrijf onder de sample mean.

3.

Een bedrijf heeft een gecombineerde strategie wanneer het op beide constructen hoger scoort dan de
sample mean.

4.

Een bedrijf streeft geen enkele strategie na. Zo een ‘stuck-in-the-middle’ bedrijf scoort op beide
constructen onder de sample mean.

Constructen 5 & 6: Bedrijfsprestatie
Een principal component analysis (PCA) is uitgevoerd op vijf items die succes meten. Dit is gedaan met
een orthogonale rotatie (varimax). De Kaiser-Meyer-Olkin en Bartlett’s test is uitgevoerd om te kijken of de data
geschikt zijn voor factoranalyse. De KMO = 0,579 (middelmatig), alle KMO voor de individuele items zijn
groter dan 0,52. Dit is net boven het minimum van 0,50 (Field, 2009, p.659). De Bartlett’s test is significant
(Chi-square = 81,081, df = 10 en significantie < 0,001). Hieruit kan worden geconcludeerd dat factoranalyse
mogelijk is.
Uit de eerste analyse blijkt dat er twee componenten zijn met eigenvalues boven Kaiser’s criteria van 1 met
gezamenlijk zorgen voor 71,9% van de verklaarde variantie. Uit de scree plot is niet echt sterk af te leiden dat er
gebruik gemaakt moet worden van twee componenten. Wel blijkt dat geen van de items op beide componenten
hoger dan 0,4 laden. Hierdoor is het gebruik van twee componenten gerechtvaardigd. Tabel 7 laat de factor
ladingen na de rotatie zien. De componenten laten enerzijds iets zien over de financiële- of marktsucces van het
bedrijf en anderzijds iets over het interne succes. Er is gekozen om te gaan voor financiële prestatie en productie
prestatie.
De betrouwbaarheid wordt gemeten met behulp van de Cronbach’s α. Deze is voor beide componenten
hoger dan 0,70 (zie tabel x). Dit is een bevredigend niveau volgens Westergaard et al (1989, p.93). En ver boven
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de eis van 0,6 van Berthoud (2000). Het feit dat er zo duidelijk twee constructen uit de factoranalyse naar voren
komen is een van de sterke punten van dit onderzoek. Als er naar de items gekeken wordt samen de constructen
vormen valt op dat de vier typen prestatie genoemd door Gunday et al. (2011). Het construct financiële prestatie
kan ook worden gezien als de samenvoeging van financiële prestatie en marktprestatie zoals Gunday et al.
(2011) ze kwalificeren. Dit geld ook voor het construct productieprestatie; hier worden innovatieve prestatie en
productie prestatie samen genomen.

Tabel 7: Factoranalyse bedrijfsprestatie
Rotated factor loadings
Item

Financiële prestatie

Productie prestatie

Vergroten marktaandeel

0,880

-0,007

Totale verkopen

0,797

0,192

Winstgevendheid

0,744

0,132

Kostenbeheersing

-0,007

0,894

Productiviteit

0,258

0,844

Eigenvalues

2,03

1,57

% verklaarde variantie

40,58

31,29

Cronbach’s α

0,74

0,70

Noot: factorladingen boven de 0,4 staan vetgedrukt en deze items vormen gezamenlijk het desbetreffende
component

In de resultaten gaat het onder andere over succesvolle en minder succesvolle bedrijven. Er is voor gekozen
om de factor succes te meten door het gemiddelde als kruispunt te nemen tussen het succesvol of minder
succesvol zijn van een bedrijf. Voor financiële prestatie geldt dan de drempel van 9 (midden van 3 en 15) en
voor productie prestatie 6 (midden van 2 en 10).

5.5.3

Verantwoording gebruikte toetsen en regressie

Bij de eerste analyse van de gegevens werd duidelijk dat veel variabelen niet normaal verdeeld waren. Ook
door middel van een transformatie van de gegevens bleven alle variabelen scheef verdeeld. Ook al is het aantal
cases boven de 30, er kon niet zonder meer vanuit gegaan worden van een normale verdeling. Er is voor gekozen
om voor de meeste toetsen gebruik te maken van non-parametrische toetsen. Hiermee worden minder snel
verbanden gevonden en daardoor is het een meer veilige toets. Het gaat hierbij om de Mann-Witney, Kruskal
Wallis en de Spearman’s rangcorrelatie. Ook is er gebruik gemaakt van kruistabellen, maar daar kwam in de
meeste gevallen uit dat de celvulling te laag was.
Om er achter te komen welke invloed strategie heeft op bedrijfsprestaties is het artikel van Aquaah et al.
(2008) leidend geweest. Zij maken hiervoor gebruik van een multiple regressie. Doordat er in dit onderzoek
gebruik is gemaakt van de schaal van Likert (wat een ordinale schaal is) wordt in principe aan deze voorwaarde,
dat variabelen interval/ratio moeten zijn, niet voldaan. Een logistische of ordinale regressievergelijking zou
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eventueel een uitkomst bieden. Toch is er voor multiple regressie gekozen, waarin de Likert schaal gezien wordt
als een interval/ratio schaal. Dit wordt in verschillende onderzoeken ook gedaan en dit wordt overgenomen in dit
onderzoek.
Er is een lineaire regressie en een multiple regressie uitgevoerd. Er kan kritiek gegeven worden over de
mate van normale verdeling. Eigenlijk zijn de meeste variabelen namelijk licht scheef verdeeld. Daarom zijn
degenen die te scheef verdeeld waren er uit gelaten (gebaseerd op de plots). De betrouwbaarheid van de
uitkomsten van de modellen boet wel enigszins in, maar niet zoveel dat er geen conclusies uit getrokken kunnen
worden.

Na dit methodologische deel van het onderzoek gaat het volgende hoofdstuk in op de resultaten.
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6. Resultaten
In dit deel van deze scriptie worden de analyses en onderzoeksresultaten gepresenteerd. Allereerst
beschrijvende statistiek over de externe factoren die de bedrijfsvoering beïnvloeden. Hierin worden enkele
kwalitatieve aannames getoetst. Hierbij wordt ook onderzocht welke verschillen er te zijn tussen producttypes,
de leeftijd van het bedrijf, de locatie en de mate van succes. Aan het eind van die paragraaf wordt onderzocht
welke verbanden er zijn tussen externe factoren, bedrijfsstrategie en bedrijfsprestaties. In de daaropvolgende
paragraaf wordt er dieper ingegaan op de bedrijfsstrategie. Aan het eind van die paragraaf wordt onderzocht
welke verbanden er bestaan tussen strategie bedrijfsprestaties. De laatste paragraaf in dit hoofdstuk sluit af met
conclusies. Waarna de discussie van de resultaten begint.

6.1 Externe factoren die de bedrijfsvoering beïnvloeden
In deze paragraaf staat het eerste deel van het conceptueel model centraal. Dit zijn de externe factoren. Er
wordt hierin gekeken naar het belang van de externe factoren. Uit de eerste twee te toetsen hypotheses zal blijken
welke factoren de kwekers gezamenlijk als belangrijkste factoren hebben aangeduid. De tien belangrijkste
omgevingsfactoren staan in tabel 8.

Tabel 8: Belangrijkheid van externe factoren voor kwekers in Nederland
N

Mean

Std. Deviation

1

De energieprijs

63

3,98

1,085

2

Milieunormen

63

3,67

1,000

3

Bereikbaarheid van bedrijf

63

3,62

1,054

4

Mentaliteit beroepsbevolking

62

3,60

1,108

5

Wensen van de consument

63

3,49

0,738

6

Kosten van grond en onroerend goed

62

3,44

1,018

7

Stijgende koopkracht

62

3,44

1,050

8

Energie en belastingtarief

63

3,43

1,058

9

Import en exportbeperkingen

62

3,35

1,103

10

Concurrentie van buitenlandse kwekers

62

3,31

1,275

De eerste hypothese luidt als volgt:
 Hypothese 1a: Economische condities hebben, ten opzichte van geografische, sociale of politieke
condities, de grootste invloed op de bedrijfsvoering van Nederlandse potplanten- en
snijbloemenkwekers.

Het blijkt dat de energieprijs de belangrijkste externe factor is. Uit de reactie van de kwekers blijkt dat de
energieprijs (zoals ook de kosten voor arbeid) wel 20-40% van de kostprijs bepalen. Ook is te zien dat de daarop

- 57 -

volgende factoren geen economische condities zijn. Milieunormen lijken vooral belemmerend te werken,
daarnaast beïnvloedt ook de bereikbaarheid van het bedrijf de bedrijfsvoering in sterke mate. Milieunormen zijn
vooral politiek van aard terwijl de bereikbaarheid vooral geografisch van aard zijn. Het is ook interessant dat, in
tegenstelling wat nog al eens beweerd wordt, de bedrijfsvoering wel degelijk sterk beïnvloed wordt door de
(veranderende) wensen van de consument. Van de tien belangrijkste externe factoren zijn er uiteindelijk vijf van
economische aard (1, 5, 6, 7 en 10), drie van politieke aard (2, 8, 9) een geografische (3) en een sociale (4).
Hieruit kan worden geconcludeerd dat inderdaad economische condities de grootste invloed hebben op de
bedrijfsvoering, hypothese 1 wordt daarmee aangenomen. De volgende hypothese ligt in het verlengde hiervan,
namelijk:
 Hypothese 1b: Energieprijzen, wisselkoersen en transportkosten worden door de kwekers gezien als
belangrijkste externe factoren.

De gemiddelde score op de factoren wisselkoersen en transportkosten is iets lager dan 3. Hiermee lijkt het
erop dat deze niet weinig en niet veel invloed hebben op de bedrijfsvoering. De aanwezigheid van
kennisinstellingen en de infrastructuur worden bijvoorbeeld nog als belangrijker aangeduid.
Dat de kwekers er weinig door beïnvloed worden wil nog niet zeggen dat deze factoren niet belangrijk zijn.
Mogelijk zijn deze factoren voor de gehele sierteeltketen wel belangrijk. Omdat een bloem of plant een relatief
lage waarde heeft en het een tijdkritisch product is, werken transportkosten wel sterk door. Een kweker
ondervindt hier indirect invloed van transportkosten. De kwekers geven aan dat de bereikbaarheid van het bedrijf
wel veel invloed heeft op de bedrijfsvoering.

Nu is er in deze paragraaf nog geen sprake van verbanden die getoetst worden en zodoende kan er ook niet
worden ‘gecontroleerd’. Toch is het wel belangrijk om te weten of de belangrijkheid van externe factoren even
groot blijft als de resultaten worden gecontroleerd voor bepaalde bedrijfseigenschappen. Door te controleren
voor grootte, leeftijd, producttype, locatie en het wel of niet zijn van een familiebedrijf is onderzocht of er
significante verschillen bestaan in de belangrijkheid van externe factoren.
 Verwachting over producttype: Er bestaat geen significant verschil in de belangrijkheid van externe
factoren tussen potplanten- en snijbloemenkwekers.
Het blijkt dat potplantenkwekers de mate van beïnvloeding door de transportkosten, de grote afstand tot de
afzetmarkt en de wensen van de consument als groter ervaren (tabel 9). Deze zijn mogelijk te verklaren doordat
de transportkosten een groter gedeelte van de verkoopwaarde vertegenwoordigen dan bij snijbloemen. Dit
argument wordt vaak ook aangevoerd als het gaat om de concurrentie van snijbloemenkwekers uit het
buitenland. Mede door de relatief hoge waarde en lage transportkosten is het mogelijk vliegtuigen vol bloemen te
vervoeren. Ook de afstand tot de afzetmarkt is mogelijk daardoor te verklaren. Wat betreft de wensen van de
consument is het mogelijk dat er bij potplanten geen sprake van een ‘standaard voorkeur of standaard afname’
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van bepaalde producten. Ook valt er voor consument meer te kiezen bij een potplant, namelijk de grootte van de
pot, de hoeveelheid takken, de hoogte en breedte van de plant en andere eigenschappen.
De snijbloemenkwekers daarentegen ervaren de mate van beïnvloeding door concurrentie van buitenlandse
kwekers, milieunormen en het woon- en leefmilieu als groter. De eerste is logisch te verklaren. De opkomst van
de kweek in de ‘evenaarlanden’ zorgt voor extra concurrentie, terwijl er voor potplantenkwekers juist een
afname lijkt te zijn van buitenlandse concurrentie (bron). Milieunormen werken voor snijbloemenkwekers sterk
door in hun teeltmogelijkheden. Uit de opmerkingen van de respondenten komt dan vooral naar voren dat de
regels voor belichting en bestrijdingsmiddelen belemmerend werken. Voor het woon- en leefmilieu is niet direct
een verklaring.

Tabel 9: Verschil in belangrijkheid externe factoren tussen potplanten en snijbloemenkwekers
Mean Rank

Sig. (2-tailed)

Snijbloemen (N=31)

Potplanten (N=27)

Transportkosten

24,65

33,73

0,033

Grote afstand tot de afzetmarkt

24,59

33,77

0,032

Concurrentie van buitenlandse kwekers

35,61

24,18

0,008

Wensen van de consument

23,56

34,68

0,007

Milieunormen

34,94

24,76

0,015

Woon- en leefmilieu

34,28

25,34

0,034

 Verwachting over de grootte van de bedrijven: Er bestaat geen significant verschil in de belangrijkheid
van externe factoren tussen micro, kleine en middelgrote bedrijven.

De trend bij de vier variabelen in tabel 10 is dat beïnvloeding toeneemt naarmate het bedrijf groter wordt.
De variabelen lijken vooral zaken te zijn waar grotere bedrijven meer mee te maken hebben dan de kleine
bedrijven. De energieprijs springt er vooral uit. Er kan niet zonder meer gesteld worden dat energieprijzen als
belemmering werken en daardoor als belangrijk ervaren worden. Er kan wel gesteld worden dat grotere
bedrijven zich sterker door de energieprijs laten beïnvloeden. Mogelijk investeren de grote bedrijven meer in
automatisering en optimaal energiegebruik. Grotere bedrijven houden ook meer rekening met de krapte op de
arbeidsmarkt en de aanwezigheid van geschikte arbeidskrachten.
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Tabel 10: Verschil belangrijkheid externe factoren naar bedrijfsgrootte
Mean Rank

Sig. (2-tailed)

Micro

Klein

Middelgroot

(N=30)

(N=24)

(N=9)

De energieprijs

26,23

34,58

44,33

0,012

Krapte op de arbeidsmarkt

25,95

33,81

43,22

0,021

Stijgende koopkracht

27,28

32,21

43,22

0,047

Aanwezigheid geschikte arbeidskrachten

28,32

30,83

45,44

0,040



Verwachting over het type eigenaars: Er bestaat geen significant verschil in de belangrijkheid van
externe factoren tussen het wel of niet zijn van een familiebedrijf.

Bij het controleren voor het type eigenaars zijn er ook significante verschillen te constateren (tabel 11).
Verkeer, arbeid en goedkope communicatie wordt significant belangrijker gevonden door de familiebedrijven.
De reden hiervoor is niet direct te duiden, maar mogelijk houdt het verband met het feit dat familiebedrijven
hechten aan sterke lokale contacten en hun eigen regio. Mogelijk zijn de andere bedrijven meer open en op een
andere manier bezig met communicatie en het vinden van geschikte arbeidskrachten.

Tabel 11: Verschil in belangrijkheid externe factoren naar type eigenaars
Mean Rank
Familiebedrijf (N=46)

Sig. (2-tailed)

Geen familiebedrijf
(N=17)

Goedkope telecommunicatie

35,10

21,97

0,006

Verkeersinfrastructuur

34,88

24,21

0,029

Aanwezigheid geschikte arbeidskrachten

35,44

21,06

0,003

In principe wordt er van uit gegaan dat er geen verschil bestaat tussen jonge en oude bedrijven. Dit is
getoetst met een nulhypothese.
 Verwachting over de bedrijfsleeftijd: Er bestaat geen significant verschil in de belangrijkheid van
externe factoren tussen jonge en oudere bedrijven.

Jonge bedrijven zijn gedefinieerd als bedrijven tussen de 1 en 10 jaar. Er is geen vaststaande definitie van
‘jonge bedrijven’. Soms wordt ook de indeling 5-7 jaar gebruikt (van Praag et al., 2006). Veel kwekerijen zijn
oude bedrijven, hierdoor kan een bedrijf dat opgericht is na 2001 gezien worden als een jong bedrijf. Het
probleem is dat er van de respondenten maar 13 binnen die categorie vallen, waarvan zelfs maar 1 starter (0-5
jaar). Dit zorgt voor een selectie bias, maar door het gebruik van niet parametrische toetsen is een vergelijking
wel mogelijk. Te zien is dat jonge bedrijven in hun bedrijfsvoering minder beïnvloed worden door lokale
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bedrijfsgerelateerde contacten dan de oudere (tabel 12). Dit kan komen doordat de oudere al meer of sterkere
lokale contacten hebben. Ook kan het zijn doordat de jonge bedrijven minder lokaal denken.

Tabel 12: Verschil in belangrijkheid externe factoren naar bedrijfsleeftijd
Mean Rank

Lokale bedrijfgerelateerde contacten

Sig. (2-tailed)

Jong (N=13)

Oud (N=50)

23,35

33,66

0,055

Van oudsher is het Westland en de omgeving van Aalsmeer gekenmerkt door de grote aanwezigheid van
tuinbouwbedrijven. Daarom is de volgende hypothese relevant:


Verwachting over de locatie: Er bestaat geen significant verschil in belangrijkheid van externe
factoren tussen bedrijven uit het Westen en de periferie.

Er is in tabel 13 te zien dat er bij één omgevingsfactor een significant verschil bestaat tussen ‘het Westen’
en de ‘periferie’. Dit is de mogelijkheid tot aankoop van grond of vastgoed. In de periferie worden de kwekers
hierdoor significant minder beïnvloed. Dit is mogelijk te verklaren doordat er in het Westen minder ruimte is om
grond of vastgoed aan te kopen.

Tabel 13: Verschil in belangrijkheid externe factoren naar bedrijflocatie
Mean Rank
Het Westen

Sig. (2-tailed)
Periferie (N=21)

(N=41)
Mogelijkheid tot aankoop van grond of vastgoed

36,59
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23,45

0,004

6.2 Strategie
Allereerst is te constateren dat het nastreven van een combinatiestrategie het meeste voorkomt (zie tabel x).
Er zijn veel bedrijven (15) die geen enkele strategie nastreven. Inderdaad kan worden bevestigd dat het nastreven
van een differentiatiestrategie het minst voor komt (zie tabel 14).

Tabel 14: Strategie en beïnvloeding door locatie of macro factoren

Differentiatie
Kostenleiderschap
Combinatie
Stuck-in-the-middle

Locatiefactoren
Mean (sd)
N
3,43 (0,30)
8
3,04 (0,45)
13
3,27 (0,54)
21
2,76 (0,55)
15

Macrofactoren
Mean (sd)
N
2,91 (0,24)
8
3,19 (0,33)
12
3,14 (0,42)
22
2,77 (0,57)
16

Er zijn tussen de bedrijven ook significante verschillen te vinden met betrekking tot de strategie. De meest
opvallende samenhang is te zien tussen de grootte van de bedrijven en de strategie. Er is namelijk een positieve
samenhang tussen de grootte (in hectare) van het bedrijf en de mate van differentiatie (0.486), de mate van
kostenleiderschap (0.566) en de bedrijven die zich richten op zowel op differentiatie als kostenleiderschap
(0.505). Blijkbaar kunnen grotere bedrijven zich beter richten op een bepaalde strategie of is het zelfs
noodzakelijk om zich op een bepaalde strategie te richten. Doordat het aantal cases laag is het niet mogelijk te
controleren voor de bedrijfsgrootte. Dit is bij de relatie tussen strategie en prestatie wel mogelijk.

Verder hangen differentiatie, kostenleiderschap en combinatiestrategie positief met elkaar samen. Stuck-inthe-middle hangt negatief samen met de beïnvloeding door locatie- en macrofactoren. Daarnaast is het ook zo dat
kostenleiderschap negatief samenhangt met het producttype. Dit betekent dat potplantenkwekers overwegend
hoger scoren op kostenleiderschap dan de snijbloemenkwekers.

6.2.1

Verband tussen externe factoren en strategie

Uit het theoretisch kader bleek zou het goed zijn dat bedrijven voortdurend rekening houden met externe
factoren. Niet elk bedrijf doet in dezelfde mate. Zoals aangegeven in de methodologie zijn de individuele externe
factoren ingedeeld in twee constructen, namelijk locatiefactoren en macrofactoren. Bedrijven zijn ingedeeld in
degenen die alleen invloed ondervinden van locatiefactoren, alleen van macrofactoren, zowel van locatiefactoren
als macrofactoren en bedrijven die geen enkele invloed ondervinden. Het is de vraag of er verbanden zijn met
een bepaalde strategie die een bedrijf voert. Zoals uit de methodologie duidelijk wordt, kan een bedrijf zich
richten op differentiatie of kostenleiderschap. Als het bedrijf zich op beide strategieën richt, wordt dit een
zogenaamde combinatiestrategie. Wanneer een bedrijf zich niet specifiek richt op een bepaalde strategie wordt
dit aangeduid als stuck-in-the-middle.
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In de figuur hieronder is te zien welk deel van het conceptueel model er in deze paragraaf aan bod komt.
Macroeconomische
factoren
Bedrijfsstrategie
Locatiefactoren

Controlevariabelen
Grootte

Product

Locatie

Type eigenaars

Omdat de variabelen niet normaal verdeeld zijn is er met behulp van rangcorrelatie getoetst welke
verbanden er zijn tussen de externe factoren en de strategie. In deze paragraaf worden hypothese 2a en 2b
getoetst.

Hypothese 2a en 2b luiden als volgt:
 Hypothese 2a: Voor bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie zijn macrofactoren belangrijker dan
voor bedrijven met een differentiatiestrategie
 Hypothese 2b: Voor bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie. zijn locatiefactoren minder
belangrijk dan voor bedrijven met een differentiatiestrategie

Uit de correlatiematrix (bijlage 4) blijkt dat het beïnvloed worden door macrofactoren positief samenhangt
met differentiatie (0.310) en kostenleiderschap (0.361). Het verband tussen macrofactoren en
kostenleiderschapsstrategie is het sterkst. De bedrijven die zich weinig laten beïnvloeden laten een positieve
samenhang zien met de stuck-in-the-middle strategie (0.323).
Ook blijkt uit de correlatiecoëfficiënt dat kostenleiderschapsstrategie meer met macrofactoren samenhangt
dan met differentiatiestrategie (hypothese 2a). Uit de Kruskal-Wallis test blijkt dat de verdelingen van de
bedrijven met verschillende strategieën zowel bij locatiefactoren als macrofactoren significant van elkaar
verschillen. Uit de Mann-Whitney blijkt vervolgens dat de verdelingen van de kostenleiderschaps- en
differentiatiestrategie niet significant van elkaar verschillen, dit bij een betrouwbaarheid van 95%. Echter, met
een betrouwbaarheid van 90% is de verdeling van bedrijven met een differentiatiestrategie lager dan de bedrijven
met een kostenleiderschapsstrategie. Hiermee kan met een betrouwbaarheid van 90% hypothese 2a worden
aangenomen.
Het is niet mogelijk om deze verbanden te controleren voor eventuele effecten van controlevariabelen.
Hiervoor moet een multiple-regressie voor worden uitgevoerd, maar er is geen sprake van een normale verdeling
en van lineaire verbanden. Er zijn wel een aantal opvallende zaken te zien tussen de macrofactoren en de
controlevariabelen. Naarmate het bedrijf groter wordt neemt ook de beïnvloeding door macrofactoren toe.
Daartegenover staat ook dat het nastreven van een strategie ook toeneemt naarmate de grootte toeneemt.
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Hierdoor kan de grootte mogelijk een grotere oorzaak zijn in het worden beïnvloed door locatie of macroeconomische factoren.

Locatiefactoren hangen positief samen met differentiatiestrategie en de combinatiestrategie.
Locatiefactoren hangen niet significant samen met de kostenleiderschapsstrategie. Omdat de verdelingen van de
bedrijven met een differentiatiestrategie niet significant verschillen van de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie kan hypothese 2b verworpen worden. Hierbij moet wat betreft de controlevariabelen
hetzelfde opgemerkt worden als bij hypothese 2a.

Een opvallend detail is dat er een positieve samenhang is tussen het worden beïnvloed door locatiefactoren
en het type eigenaars. De beïnvloeding door locatiefactoren neemt toe wanneer het een familiebedrijf is.
Waardoor deze samenhang bestaat is niet duidelijk. Mogelijk is het toeval, maar verder kan het ook zijn dat
familiebedrijven meer gebonden zijn aan hun ‘eigen’ omgeving.

6.3 Sectorale krachten
Naast de omgevingsfactoren zoals hierboven beschreven spelen ook sectorale krachten mogelijk een rol. Er
wordt een relatief homogene groep bedrijven onderzocht, waardoor verschillen uit kunnen blijven. Dit blijkt ook
uit het feit dat de data niet normaal verdeeld 5 is. In tabel 13 is te zien hoe groot de krachten worden gezien
volgens de respondenten.
Allereerst zijn er enkele opvallende verschillen te zien met de bevindingen met Spanos en Lioukas (2001).
De groep bedrijven waar zij onderzoek naar deden waren actief in verschillende branches uit de maakindustrie in
Griekenland. Daardoor wordt een vergelijking met de bedrijven uit dit onderzoek interessant. Spanos en Lioukas
(2001) doen onderzoek onder bedrijven die groter zijn dan 20 werknemers. Om een goede vergelijking te maken
is onderzocht of er significante verschillen bestaan tussen bedrijven met minder en bedrijven met meer dan 20
werknemers. De vergelijking is relevant doordat de kwekers in Nederland dikwijls bijna meer onder de
maakindustrie geschaard dan onder de sector land- en tuinbouw. Processen in kassen zijn sterk veelal
geautomatiseerd en (technische) innovatie is erg belangrijk. Wat opvalt is dat de toetredingsbarrières en de
bedreiging van substituten in Nederland groter worden gevonden dan in Griekenland. De macht van afnemers is
in Nederland groter dan in Griekenland. Gemiddeld gaat bijna 31 procent van de afzet van de Nederlandse
kwekers naar de drie grootste afnemers. Het verminderen van de macht de afnemers heeft volgens Spanos &
Lioukas (2001) significante positieve invloed op de winstgevendheid. Gezien het verschil tussen de kwekers in
Nederland en de maakindustrie in Griekenland moet het mogelijk zijn om de macht van afnemers te verlagen.

5

Dit is gemeten met behulp van een Likert-schaal (behalve de power of suppliers). Deze worden niet als continu beschouwd, omdat of

niet elke waarde voorkomt en omdat deze, mede hierdoor, niet normaal verdeeld zijn (na uitvoering van de Kolmogorov-Smirnov test.
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Tabel 15:Het vijfkrachtenmodel van Porter; Nederlandse sierteeltsector en Griekse maakindustrie
N

Std.
Deviation

Mean Griekse
maakindustrie

1Barriers to entry

63

0,655

3,63

Mean Nederlandse
kwekers
(>= 20 wn)
4,13

2Threat of substitutes

63

0,946

2,89

3,83

3Power of suppliers

62

1,027

3,59

2,46

4Power of buyers*

57

20,734

17,8

30,92

5Competitive rivalry

63

3,02

1,08

* in procenten

6.3.1

Het verband tussen sectorale krachten en strategie

Als er wordt gekeken naar de onderlinge verschillen tussen de typen strategie en de data met betrekking tot
de sectorale krachten valt op dat bij bedrijven zonder specifieke strategie zowel de macht van toeleveranciers en
afnemers hoog is (tabel 14). De toetredingsbarrières worden door deze zelfde bedrijven lager ingeschat dan de
bedrijven die wel hebben gekozen voor een bepaalde strategie. Of er daadwerkelijk verbanden bestaan tussen de
verschillende variabelen is getoetst met de Spearman’s rangcorrelatie.

Tabel 16: Vijfkrachtenmodel afgezet tegen type strategie

Differentiatie
Kostenleiderschap
Combinatie
Stuck-in-the-middle

Barriers to
entry
Mean
N
(sd)
4,13
8
(0,84)
4,08
13
(0,64)
4,18
22
(0,66)
3,94
16
(0,57)

Threat of
substitutes
Mean
N
(sd)
4,00
8
(0,54)
3,62
13
(1,12)
3,59
22
(1,14)
3,94
16
(0,68)

Power of
suppliers
Mean (sd)

N

2,25 (1,04)

8

2,77 (1,09)

13

2,73 (1,03)

22

2,88 (1,03)

16

In deze paragraaf staat het volgende deel van het conceptueel model centraal:

Industriële
krachten

Bedrijfsstrategie

Controlevariabelen
Grootte

Product

Locatie

Type eigenaars
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Power of
buyers
Mean (sd)

N

Competitiv
e rivalry
Mean (sd)

N

20,83
(20,35)
28,31(14,11)

6

3,50 (0,93)

8

13

3,85 (0,90)

13

33,00
(18,78)
43,47
(26,19)

20

3,68 (1,00)

22

15

3,81(0,83)

16

Hierbij gaat het om de volgende hypotheses:

 Hypothese 3: Er bestaat een positief verband tussen de mate van concurrentie in de sector en het
implementeren van een strategie
 Hypothese 4: Er bestaat een positief verband tussen de kracht van toeleveranciers en afnemers en het
niet implementeren van een strategie.

Uit de correlatiematrix blijkt dat er geen significante samenhang bestaat tussen met de gekozen strategie en
de sectorale krachten. In vergelijking met Aquaah et al (2008) is dit opvallend. Zij vonden namelijk wel
verbanden tussen sectorale krachten en de bedrijfsstrategie. Mogelijkerwijs is in deze scriptie de groep
onderzochte bedrijven te homogeen, waardoor er geen duidelijk verschillen naar voren komen. Hypothese 3
waarin getoetst wordt of er een positief verband bestaat tussen de mate van concurrentie en het implementeren
van een strategie wordt hierdoor verworpen. Ook hypothese 4 wordt verworpen.

In de onderstaande tabel staan de bovenstaande resultaten genoteerd. Uit de resultaten blijkt dat er enkele
hypotheses bevestigt worden en enkele ontkracht. Eén van de belangrijkste resultaten is dat blijkt dat er een
significant positief verband bestaat tussen het nastreven van een kostenleiderschaps- of differentiatiestrategie en
het worden beïnvloedt door macrofactoren. Het is verwonderlijk dat er geen significante verbanden bestaan
tussen externe factoren en de bedrijfsprestaties.

Tabel 17: Verwachte verbanden en resultaten tussen externe factoren en strategie
Kostenleiderschap

Differentiatie

Combinatie

Stuck-in-the-middle

VV

Resultaat

VV

Resultaat

VV

VV

Macro factoren

++

0.361**

+

0.310**

Locatiefactoren

+

NS

++

0.364**

Mate van concurrentie

+

NS

+

NS

Resultaat

Resultaat
-0.350**

0.314*
+

Macht van toeleveranciers

-0.349**

NS
+

NS

en afnemers
* sign. met een betrouwbaarheid van 95%, ** sign. met een betrouwbaarheid van 99%, VV= Verondersteld verband, NS = niet significant
Kleuren: Groen = verband, Rood= geen verband, Oranje=gevonden of niet verwacht verband.

6.4 Prestatie
Nu de strategie als afhankelijke variabele aan bod is gekomen wordt er gekeken naar de bedrijfsprestatie als
afhankelijke variabele. Allereerst is er een verschil te zien tussen de financiële prestatie van het producttype, al is
deze niet significant. Potplantenkwekers presteren financieel beter dan snijbloemenkwekers. De
productieprestatie van snijbloemenkwekers is hoger dan potplantenkwekers, maar net niet significant (0,062).
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De productieprestatie van de bedrijven die zich bevinden in de periferie presteren significant beter (0,028).
In de afgelopen jaren zijn veel bedrijven vanuit het Westen naar de periferie verhuisd, mogelijk hebben deze
bedrijven daarbij direct ingezet op de productiviteit en kostenbeheersing.

6.4.1

Verband externe factoren en bedrijfsprestatie

In de figuur hieronder is te zien welk deel van het conceptueel model in deze korte paragraaf geanalyseerd
wordt.

Macroeconomische
factoren

Bedrijfsprestatie

Controlevariabelen
Grootte

Product

Locatie

Type eigenaars

Op basis van de literatuur is de volgende hypothese opgesteld:


Hypothese 5a: Er bestaat een negatief verband tussen de beïnvloeding door macrofactoren en de
bedrijfsprestaties.

Te verwachten was dat een sterke mate van beïnvloeding door macro-economische factoren gepaard zou
gaan met veel kosten. Uit de correlatiematrix blijkt dat er geen significant verband bestaat tussen de
beïnvloeding door macrofactoren en de bedrijfsprestaties. Wel hangt de beïnvloeding door macrofactoren
positief samen met productieprestatie, zij het niet significant. De theoretische onderbouwing wordt dus wel
enigszins bevestigd. Toch wordt hypothese 5a verworpen.
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De relatie tussen sectorale krachten en de bedrijfsprestatie

In deze paragraaf wordt het volgende deel uit het conceptueel model behandeld:

Industriele
krachten

Bedrijfsprestatie

Controlevariabelen
Grootte

Product

Locatie

Type eigenaars

Hierbij zijn de volgende hypothese van toepassing:


Hypothese 5b: Er bestaat een negatief verband tussen de mate van concurrentie en de
bedrijfsprestaties.



Hypothese 5c: Er bestaat een negatief verband tussen de kracht van toeleveranciers en afnemers en de
bedrijfsprestaties.

Uit de correlatiematrix blijkt dat er een negatief verband bestaat tussen de bedreiging van substituten en de
financiële bedrijfsprestaties (-0,342). Een grotere bedreiging van substituten zorgt voor een groter aanbod en dat
zorgt voor veel concurrerende producten. Mogelijkerwijs zakken daardoor de prijzen van de producten en dat
drukt mogelijk nogal op de financiële prestaties. Het is moeilijk om bij deze niet normaal verdeelde variabelen te
controleren op andere effecten. Wel is te zien dat geen van de controlevariabelen een significante samenhang
vertoont met de bedreiging van substituten. Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat naarmate de concurrentie
toeneemt, financiële prestatie afneemt, al is dit verband wel zwak te noemen. Een hoge mate van concurrentie
zorgt er voor dat de productieprestatie toeneemt. In principe zijn het bijna logische redeneringen, maar een
kweker moet zich bewust zijn van het feit dat er sprake kan zijn van sterke rivaliteit en dat dit de prestaties drukt.
In deze context kan hierover worden gesproken op basis van feitelijke data. Hypothese 5b wordt aangenomen.

De macht van toeleveranciers en afnemers bij bedrijven met een stuck-in-the-middle strategie is groter dan
bij bedrijven die een strategie implementeren. Als er vervolgens gekeken wordt naar de bedrijfsprestatie is te
zien dat er een negatieve samenhang bestaat tussen de macht van toeleveranciers en de bedrijfsprestaties (sig:
financieel: -0,317 en productie: -0,379). Bij de macht van afnemers en financiële prestatie is er ook sprake van
een negatieve samenhang, deze is niet significant. Ook hier wordt gekeken naar mogelijke effecten van de
controlevariabelen. Leeftijd en grootte lijken geen invloed te hebben. Wel is er een samenhang tussen de locatie
en de macht van toeleveranciers (-0,375). Dit betekent dat hoe meer centraal het bedrijf ligt, hoe groter de macht
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van toeleveranciers. Wat hiervan de mogelijk oorzaak is valt niet te achterhalen. Het lijkt er op dat de macht van
afnemers afneemt naarmate de grootte toeneemt (0.261). Mogelijk heeft de grootte wel effect op het verband,
maar dit is statistisch niet aan te tonen. Hiermee wordt hypothese 5c verworpen, maar wel met de opmerking dat
de macht van toeleveranciers significant negatief samenhangt met de prestatie.

6.4.2

Verband tussen strategie en bedrijfsprestaties

Er wordt verondersteld dat er een verband bestaat tussen de strategie en de prestaties van een bedrijf. Dit is
het laatste deel uit het conceptueel model:

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsprestatie

Controlevariabelen
Grootte

Product

Locatie

Type eigenaars

Uit de theorie zijn de volgende hypotheses afgeleid, die worden getoetst in deze paragraaf:
 Hypothese 6: Er bestaat een positief verband tussen het implementeren van strategie (differentiatie,
kostenleiderschap of combinatie) en de bedrijfsprestatie.
 Hypothese 7a: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
differentiatie strategie.
 Hypothese 7b: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie
 Hypothese 7c: Bedrijven met een differentiatiestrategie presteren beter dan de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie
 Hypothese 8a: Bedrijven met een differentiatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder
strategie
 Hypothese 8b: Bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie presteren beter dan bedrijven zonder
strategie
 Hypothese 9: Bedrijven met een combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder strategie
Allereerst blijkt uit de gegevens dat 41 bedrijven (meer dan gemiddeld) financieel succesvol zijn (65%) en
38 bedrijven (meer dan gemiddeld) innovatief succesvol zijn (60%). Gezien de negatieve berichtgeving in de
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kranten en onderzoeken over de Sierteeltsector is dit wel opvallend. Mogelijk is hier sprake van een bias waar
ook over gesproken is in § 5.2, namelijk het feit dat niet succesvolle bedrijven niet zo snel zullen reageren. Ook
het feit dat de bedrijven self-reporting zijn kan een scheef beeld opleveren. Buitenom dit is het net als bij de
omgevingsfactoren interessant om te weten of er significante verschillen bestaan tussen de typen strategieën.
Hieronder volgen de verschillen.
Uit de Spearman’s rangcorrelatie blijkt dat er een significant positief verband bestaat tussen differentiatie,
kostenleiderschap en combinatiestrategie met financiële prestatie. Waarbij de combinatiestrategie de grootste
samenhang vertoont (0.385). Daarnaast bestaat er een negatieve samenhang tussen de stuck-in-the-middle
strategie en de financiële prestaties (-0,320).

A: Het aantal, gemiddelde en standaarddeviatie van prestatie voor de strategie typen
Financiële prestatie

Productie prestatie

N

Mean (sd)

Mean (sd)

Differentiatie

8

9,75 (2,71)

7,25 (1,39)

Kostenleiderschap

13

10,00 (2,00)

7,54 (1,13)

Combinatie

22

11,27 (1,70)

6,82 (1,30)

Stuck-in-the-middle

16

9,31 (1,82)

6,44 (1,34)

Uit de bovenstaande tabel is te zien dat de bedrijven met een stuck-in-the-middle strategie duidelijk minder
presteren dan de bedrijven die wel hebben gekozen voor een bepaalde strategie. Het valt ook op dat kostenleiders
het beste presteren als het gaat om productieprestatie.
Uit de Kruskall-Wallis test blijkt dat er een significant verschil bestaat (α = 0,018) tussen de typen strategie
en de financiële prestaties. Met de Mann-Whitney toets is gekeken tussen welke typen strategie er een significant
verschil bestaat. De mediaan van bedrijven met een combinatiestrategie is significant hoger dan die van
kostenleiderschaps bedrijven en stuck-in-the-middle bedrijven. Tussen de andere strategieën bestaan er geen
significante verschillen. Ondanks dat er verschillen bestaan tussen het type strategie en de innovatieve prestatie,
zijn deze niet significant. Wel is er hier ook gekeken naar de onderlinge verschillen tussen strategieën. Hieruit
blijkt dat er wel een significant verschil bestaat tussen de medianen van kostenleiderschap en stuck-in-themiddle. Er wordt met deze toetsen alleen gekeken naar de twee variabelen, namelijk strategie en de financiële
prestatie. De relatief hoge correlaties tussen grootte en prestatie alsook de mate van concurrerende producten met
prestatie leiden er mogelijk toe dat er geen significante verschillen bestaan tussen de typen strategie. Ditzelfde
geldt voor de mate van concurrentie.
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Regressievergelijking
De parametrische toetsen die er in de paragrafen hiervoor zijn gebruikt hebben een beperkende factor. Niet
zozeer de parametrische toetsen op zichzelf, maar het feit dat de data overwegend niet normaal verdeeld is werkt
beperkend. De auteurs die voortdurend aangehaald worden, zoals Aquaah et al. (2008) en Spanos & Lioukas
(2001), doen op verschillende manieren statistisch onderzoek. De meeste van hen maken gebruik van een
zogenaamde path analysis. Het kan dan gaan om een multiple regressie – Aquaah et al. (2008) – of een Structural
Equation Model (SEM) – Spanos & Lioukas (2001), Gunday et al (2011) -. Het voordeel van zo een SEM is
onder andere dat het model in zijn geheel geëvalueerd kan worden (met behulp van fitmaten). Verder is het
voordeel dat een variabele zowel afhankelijk als onafhankelijk kan zijn, in dit geval is dat natuurlijk de
bedrijfsstrategie. Helaas is het in dit onderzoek niet mogelijk om gebruik te maken van een SEM. Daarmee
vallen de uitkomsten van Aquaah et al. (2008) en Spanos & Lioukas (2001) moeilijk te vergelijken met de
uitkomsten uit dit onderzoek. Er is een regressievergelijking uitgevoerd waarin alleen de financiële prestatie
wordt verklaard. De voorspellers zijn hierbij de typen strategieën en de controlevariabelen. Er wordt hier een
causaal verband verondersteld. De data beperken helaas om ook de regressie tussen externe factoren en strategie
te meten. Er wordt hier wel, net als Aquaah et al. (2008) dat doen, de mate van concurrentie meegenomen. Dit is
hiermee één van de sectorale krachten. De controle variabelen type eigenaars en bedrijfsleeftijd zijn niet
meegenomen als controlevariabele, omdat deze totaal geen verschil lijken te maken. Ook zorgen deze variabelen
niet voor een unieke bijdrage aan het regressiemodel.

Enkelvoudige regressie
Allereerst wordt er getoetst hoeveel verklaringskracht de individuele voorspellers hebben voor de
verklaring van de bedrijfsprestaties. In tabel x is te zien dat de R2, die toch het belangrijkste is, niet erg hoog is.
Dat betekent dat het regressiemodel het verband tussen beide variabelen slecht of maar weinig verklaart. De
onverklaarde variatie (de spreiding van de residuen) is hoog. Het was te verwachten dat in deze scriptie de
verklaringskracht niet heel groot zou zijn, omdat maar enkele interne bedrijfseigenschappen zijn meegenomen
(strategie, leeftijd, type eigenaars) en met name de focus gericht is op externe factoren.

In de tabel hieronder zijn de verschillende typen strategie als voorspeller/onafhankelijke variabele
meegenomen in de regressievergelijking. Hieruit kunnen een aantal zaken worden geconcludeerd. Ten eerste dat
er zowel bij differentiatie, kostenleiderschap en combinatiestrategie sprake is van een positieve β1. Ook de
productieprestatie laat een positieve β1 zien. Stuck-in-the-middle daarentegen laat een negatieve β1 zien. Dit was
ook wel te verwachten gezien de correlatiecoëfficiënten. Uit model 2 blijkt dat de constante 4,95 is, dat betekent
dat wanneer er geen enkele score is op kostenleiderschap de prestatie 4,95 is. Dat staat gelijk aan zeer slecht tot
slecht. Wanneer de score hoger wordt, bijvoorbeeld 12, dan stijgt de prestatie volgens de vergelijking Y = 4,95 +
0,213*x. In dit geval tot 7,506. Wat gelijk staat aan slecht tot gemiddeld. Hieruit blijkt dat het hoog scoren op
kostenleiderschap maar stapsgewijs tot een betere prestatie leidt. Dit was al te verwachten, omdat
kostenleiderschap maar 13% van de prestatie verklaart. Vergeleken met de andere voorspellers verklaart
kostenleiderschap nog het meest (samen met de combinatie dummy). In model 6 is de productieprestatie als
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voorspeller meegenomen. Deze levert een unieke bijdrage aan het model. Inzetten op kostenbeheersing en
productiviteit kan is op korte termijn al een positieve voorspeller voor financiële prestatie. Wat opvalt, is dat de
mate van concurrentie een verklaringskracht heeft van 10%, al levert zij geen unieke bijdrage aan het model.
Wel is te zien dat dit een negatieve voorspeller is.

Tabel 18: Enkelvoudige regressievergelijkingen met type strategie en controlevariabelen als voorspellers
A: Financiële prestatie
Variabelen

Model 1
β (SE)
(VIF=1)
6,309**
0,118*

Constant
Differentiatie
Kostenleiderschap
Combinatie dummy
Stuck-in-the-middle
dummy
Grootte (fte)
Productieprestatie
Mate van concurrentie
Adjusted R2 (R2)

Model 2
β (SE) (VIF=1)

Model 3
β (SE) (VIF=1)

Model 4
β (SE) (VIF=1)

Model 5

Model 6

Model 7

4,95** (1,72)

9,667**

10,614**

9,699**

7,324*

12,983**

,213** (,07)
1,606**
-1,301*
0.022*
0.418*
0,07 (0,9)

F
5.467*
Steekproefgrootte (N)
61
Durbin-Watson
2,181
* Signficantieniveau van 0.05

0,13 (0,14)

0,13 (0,14)

0,06 (0,08)

9,695**
60
2,267

9,955**
61
2,157

5.012*
60
2,250

0.09
(0.11)
7.460*
63
2.477

0.06
(0.08)
4,654*
63
2,364

-0.738
0.10
(0.12)
7.933*
63
2.248

** Significantieniveau van 0.01

B: Productieprestatie
Variabelen

Model 8
β (SE) (VIF=1)

Constant

6,634**

Locatie dummy

0,729*

Adjusted R2 (R2)

0,06 (0,07)

F

4,714*

Steekproefgrootte (N)

63

Durbin-Watson

1,712

* Signficantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

Multiple regressie
Na de uitvoering van de enkelvoudige regressie is het ook mogelijk een multiple regressie uit te voeren. In
de multiple regressie worden meerdere variabelen en de controle variabelen in één regressievergelijking
onderzocht. Verder zegt een multiple regressie iets over de verklarende waarde van het model. Ook wordt hieruit
duidelijk of een variabele een unieke bijdrage levert.
Met een variantie-analyse (ANOVA) wordt nagegaan of populatiegemiddelde van elkaar verschillen. Het is
te zien dat er alleen bij financiële prestatie een significant verschil bestaat tussen de bedrijven die een bepaalde
strategie nastreven. Dit was hierboven ook al aangegeven met de niet parametrische Kruskall-Wallis test. Het
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gaat hier wel om relatief kleine aantallen, waardoor het gebruik van multiple regressie wel enigszins in gevaar
komt. Daarnaast zijn ook niet alle variabelen (inclusief de afhankelijke) normaal verdeeld. De uitkomsten
moeten dan ook met enige voorzichtigheid behandeld worden. De multiple regressie wordt alleen uitgevoerd met
financiële prestatie als afhankelijke variabele.

Tabel 19: ANOVA
A: Verschillen in prestatie tussen de typen strategie

Financiële prestatie

Productieprestatie

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Between Groups

39,885

3

13,295

3,494

,022

Within Groups

209,301

55

3,805

Total

249,186

58

Between Groups

9,788

3

3,263

1,910

,139

Within Groups

93,941

55

1,708

Total

103,729

58

In model 1 & 2 in de tabel hieronder staan de uitkomsten van de regressievergelijking tussen de
controlevariabele (grootte), de mate van concurrerende producten en de strategievariabelen. De mate van
concurrentie is één van de sectorale krachten die meegenomen wordt. Het blijkt dat de grootte van het bedrijf en
de mate van concurrentie gezamenlijk al een verklaringskracht hebben van 17%. Uit model 2 uit tabel 20 blijkt
dat differentiatie licht negatief (!) en stuck-in-the-middle ook een negatieve invloed hebben op de
bedrijfsprestatie. Kostenleiderschap en combinatie zijn wel positief. Het is wel zo dat deze, in tegenstelling tot
wat Acquaah et al (2008) vinden, het voeren van een strategie geen unieke bijdrage levert aan de
bedrijfsprestatie. Hiermee kan hypothese 6 niet worden bevestigd. Het is wel interessant om te zien dat de mate
van concurrentie een unieke bijdrage levert. Hiermee kan gesteld worden dat er een negatief verband bestaat
tussen de mate van concurrentie en de bedrijfsprestatie, ongeacht welke strategie er nagestreefd wordt of hoe
groot het bedrijf is.
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Tabel 20: Regressievergelijking financiële prestatie met controlevariabelen en strategie
Variabelen

Model 1
β (SE)

Constant

12,218**

Grootte van het bedrijf

,019*

Model 2
VIF

β (SE)

VIF

12,431*
1,018

,011 (,009)

1,456

1,018

-.656* (.263)

1,075

Differentiatie

-,056 (,079)

2,460

Kostenleiderschap

,068 (,098)

2,173

Combinatie

,909 (,720)

2,094

Stuck-in-the-middle

-,503 (,782)

2,086

(,008)
Mate van concurrentie

-.653*
(.253)

Adjusted R2 (R2)

0,17

0,21 (0,29)

(0,20)
F

7,383**

3,488*

Steekproefgrootte (N)

63

59

Durbin-Watson

2,326

2,341

* Signficantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

Om hypothese 7a en 7b te kunnen toetsen zijn er dummy variabelen aangemaakt. Hierbij zijn de bedrijven
die hoger dan de sample mean op kostenleiderschap scoorden aangemerkt als kostenleiders. Bedrijven die hoger
dan de sample mean scoorden op differentiatie zijn aangemerkt als differentiatie strategie. In navolging van
Aquaah et al (2008) zijn de bedrijven die zowel op kostenleiderschap als op differentiatie boven de sample mean
scoorden als combinatie-strategie aangemerkt. De bedrijven die op zowel kostenleiderschap als op differentiatie
onder de sample mean scoorden zijn volgen de strategie aangeduid met stuck-in-the-middle. In het onderzoek
van Aquaah et al (2008) zijn al de regressiemodellen significant, in tegenstelling tot in dit onderzoek. In model 3
tot en met 6 is te zien welke bedrijfsstrategie er significant beter presteert dan een ander. Er wordt hier uitgegaan
van 95% betrouwbaarheid. Zoals al aangegeven werd is er sprake van relatief klein aantal bedrijven. Mogelijk
zijn mede hierdoor de onafhankelijke variabelen niet allen normaal verdeeld.

In model 3 wordt de hypothese 7a getoetst dat een combinatiestrategie beter presteert dan degenen met een
differentiatie strategie. De coëfficiënt van de dummy variabele is inderdaad positief, maar niet statistisch
significant. Dit betekent dat financiële prestatie van de bedrijven met een combinatiestrategie niet verschillen
met de bedrijven met een differentiatie strategie. (Dit bevestigd de Mann Witney toets waarin de medianen van
deze bleken te verschillen). Hypothese 7a wordt hiermee verworpen. Het model waarin getoetst wordt of een
combinatiestrategie de bedrijven met een kostenleiderschapstrategie overtreffen is niet significant. Als we echter
uitgaan van een betrouwbaarheid van 93% is het zo dat het model significant is het nastreven van een
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combinatiestrategie ten op zichte van een kostenleiderschapsstrategie levert geen unieke bijdrage aan het model.
Hiermee wordt hypothese 7b ook verworpen. Dit is ook het geval bij het toetsen van hypothese 8a, bedrijven met
differentiatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder strategie. Deze wordt hiermee ook verworpen. Het
model om hypothese 8b (bedrijven met een kostenleiderschapsstrategie presteren beter dan de bedrijven zonder
strategie) te toetsen blijkt niet significant te zijn (α=.299, N=29). Dit blijkt ook geval bij het toetsen van
hypothese 7c, bedrijven met een differentiatie strategie presteren beter dan de bedrijven met een
kostenleiderschapsstrategie (α=.407, N=21).
In model 6 is te zien dat de bedrijven met een combinatiestrategie de stuck-in-the-middle bedrijven
(significant) overtreffen. De verklaringskracht van dit model is 0,25. Dit betekent dat 25% van de financiële
prestaties wordt verklaard door de grootte van het bedrijf, de mate van concurrerende producten en het verkiezen
van een combinatiestrategie boven de stuck-in-the-middle. Hiermee wordt hypothese 9, bedrijven met een
combinatiestrategie presteren beter dan de bedrijven zonder strategie, bevestigd. Hierbij valt op te merken dat de
grootte van het bedrijf en de mate van concurrerende producten, rekening houdend met de combinatie vs. stuckin-de-middle, geen significante unieke bijdrage leveren aan de modelvariantie.

Tabel 21: Multieple regressievergelijkingen
Variabelen

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

β (SE)

β (SE)

β (SE)

β (SE)

Constant

11,955**

11,575**

15,557**

11,411**

Grootte van het bedrijf

,012 (,01)

.008 (.009)

.032 (.026)

,009 (,01)

Mate van concurrentie

-610 (.355)

-.460 (.272)

-1,657* (.633)

-.553 (.291)

Combi vs. differentiatie

.984 (0,816)

Combi vs. kostenleider

1,007 (.683)

Differentiatie vs. stuck

.188 (.216)

Combi vs. stuck

1,444* (0,625)

Adjusted R2 (R2)

0,181 (0,266)

.133 (.210)

.191 (.297)

0,299 (0,356)

F

3,138*

2.741 (a=.060)

2.815 (a=.065)

6,264**

Steekproefgrootte (N)

30

35

24

38

Durbin-Watson

2,082

2.455

2.307

2,392

* Signficantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

De regressievergelijking voor model 6 ziet er alsvolgt uit: Y = 11,41 + 0.009*grootte -0.552*mate van
concurrentie + 1,444*Combinatiestrategie of stuck-in-the-middle. Dit laatste betekent dat het verschil tussen een
bedrijf met een combinatiestrategie 1,44 verschilt ten opzichte van een bedrijf zonder strategie.
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6.5 Overige vragen
Ondanks dat de sector onder druk staat bevind er zich in Nederland nog een groot deel van de
oorspronkelijke sierteeltproductie. Ook was in de vorige paragrafen te zien dat een meerderheid van de bedrijven
financieel redelijk presteert. Er zijn ook enkele vragen gesteld die gaan over de tevredenheid betreffende de
locatie, de verhuisgeneigdheid en de toekomstverwachtingen. Het blijkt dat de gemiddelde tevredenheid over de
locatie hoog is, namelijk 4,1 op een schaal van 1 tot 5. Ook de overlevingskans wordt hoog ingeschat, namelijk
4,25. Hierbij inschatten snijbloemenkwekers de overlevingskans significant lager in. In de onderstaande
correlatiematrixen zijn enigszins verwachtte en enkele opvallende zaken te zien.
Dat een bedrijf dat tevreden is over haar huidige locatie niet van plan is te verplaatsen is te verwachten.
Ook is het zo dat er een positieve samenhang is tussen de financiële prestatie en de overlevingskansen (zie tabel
22). Ook zijn de financieel goed presterende bedrijven meer tevreden over hun locatie. De bedrijven die
verwachten te overleven doen dit hoogstwaarschijnlijk ook op de huidige locatie en al helemaal niet in het
buitenland.
Naarmate de bedrijven minder te tevreden zijn over hun huidige locatie is het te verwachten dat deze zich
over 5 jaar op een andere plaats bevinden. Dit zou kunnen suggereren dat bedrijven die verwachten zich te gaan
verplaatsen de teelt naar het buitenland verplaatsen.

Tabel 22: Correlatiematrix over toekomstverwachtingen, tevredenheid huidige locatie en prestatie
Tevredenheid locatie

Verhuisgeneigdheid

Verplaatsing buitenland

Overleven

**

Verhuisgeneigdheid

-,380

Verplaatsing buitenland

-,223

,489**

Overleven

,439**

-,028

-,268*

,065

-,224

,490**

,077

-,056

,261*

Financiële prestatie

,277

Productie prestatie

,016

*

* Significantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

Van de sectorale krachten is te zien dat er een negatief verband zou bestaan tussen de verwachte
verplaatsing en de macht van afnemers. Een reden hiervoor is moeilijk te geven. Het is interessant om te zien dat
er een positief verband bestaat tussen het beïnvloed worden door macro-economische factoren en de
verhuisgeneigdheid (tabel 23). Ook is er een significant verband met de verplaatsing van de teelt naar het
buitenland. Mogelijk zorgen de macro-economische factoren ervoor dat de kosten zo stijgen dat er uitgekeken
wordt naar goedkopere locaties in het buitenland. Ook kan het zijn dat het producttype hier uitmaakt, omdat het
er op lijkt dat voornamelijk snijbloemenkwekers zich verplaatsen naar de ‘goedkopere’ landen. Uit de MannWhitney toets blijkt dat er geen significant verschil bestaat in de verhuisgeneigdheid van snijbloemen en
potplantenkwekers (α = 0,082). Snijbloemenkwekers scoren gemiddeld wel hoger. Te zien is dat er verder geen
significante verbanden bestaan. Wanneer gekeken wordt naar de samenhangen met strategie is de meest
opvallende dat de bedrijven met een combinatiestrategie ook hun overlevingskansen het hoger inschatten. Dit
was wel te verwachten gezien de bevestigde hypotheses en de relatie tussen huidige prestaties en de
overlevingskans.
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Tabel 23: Correlatiematrix over toekomstverwachtingen, huidige locatie, externe factoren en strategie
Tevredenheid locatie

Verhuisgeneigdheid

Teelt buitenland

Overleven

Barriers to entry

-,144

,060

,102

-,177

Threat of substitutes

-,141

,001

,054

-,081

Power of suppliers

,013

-,176

,066

-,163

-,214

-,135

,092

-,045

Power of buyers

,194

-,292

Locatiefactoren

,181

,036

*

**

**

Macro-economische

-,082

,343

Combi externe factoren

,019

,238

,223

,014

Geen externe factoren

,009

-,115

-,111

-,035

,005

,077

,247

*

,343

-,104

Differentiatie

,264

Kostenleiderschap

,170

,077

,004

,179

Combinatie

,269*

-,017

-,002

,277*

Stuck-in-the-middle

-,048

-,111

-,111

-,153

* Significantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

Er bestaat een negatieve samenhang tussen het producttype en de overlevingskansen (zie tabel 24).
Snijbloemenkwekers zijn meer behoudend in het aangeven of ze over tien jaar nog bestaan. Verder lijkt de
grootte van bedrijven een positieve samenhang te vertonen met de overlevingkans. Naarmate de bedrijven groter
worden neemt ook de verwachte overlevingskans toe.

Tabel 24: Correlatiematrix over toekomstverwachtingen, de huidige locatie en bedrijfseigenschappen
Tevredenheid locatie

Verplaatsing

Teelt buitenland

Overleven

Type bedrijf (eigenaars)

,007

-,056

-,087

-,017

Grootte (hectare)

,017

,072

,169

,238

Grootte (fte)

,066

,045

,214

,256*

Locatie

-,228

,043

,000

-,218

Bedrijfsleeftijd

-,054

,145

,048

,122

Producttype

,095

,004

,230

-,272*

* Significantieniveau van 0.05
** Significantieniveau van 0.01

6.6 Vragen met betrekking tot de overheid
Er zijn in dit onderzoek enkele vragen gesteld die betrekking hebben op de overheid. De overheid is voor
veel (kleine) kwekers namelijk belangrijk. De kwekers hebben in een meerkeuzevraag aangegeven of zij meer
overheidsbemoeienis willen. Ook was er de mogelijkheid om een advies te geven aan de nationale of regionale
overheden.
De fiscale voordelen van het tuinbouwtarief zijn direct van invloed op de kwekers (zie tabel 25). Ook heeft
de overheid bepaalt dat sierteeltproducten te kopen zijn met 6% btw. Het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
heeft in het voorjaar van 2011 onderzoek gedaan naar de gevolgen van een verhoging van dit tarief. De uikomst
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daarvan is dat de werkgelegenheid daalt (4.000 fte in de tuinbouw) en tussen de 3.500 en 4.000 fte in de grooten detailhandel. Effectief zou de Nederlandse overheid de belastinginkomsten maar met 30 miljoen euro zien
toenemen. Het LEI raadt de overheid dan ook af het tarief te verhogen. Kwekers geven zelf aan dat het speciale
energie en belasting tarief hun bedrijfsvoering uiteindelijk meer dan gemiddeld beïnvloedt (3,43 op een schaal
van 1 tot 5). Naast dit tuinbouwtarief is er ook sprake van andere wet- en regelgeving (zie ook tabel 25). Deze
regelgeving gaat over milieutechnische zaken, zoals typen teelt, CO2-uitstoot, lichtuitstoot, vergunningen en
gebruik van (kunst)meststoffen. Het gaat hier met name om milieu gerelateerde zaken. Deze wetten en regels
bepalen de speelruimte van een bedrijf. In de enquête is er daarom expliciet aandacht geweest voor de invloed
van milieunormen. Uit de resultaten bleek al dat dit als meest belangrijke externe factor ervaren wordt.
Naast deze wetten en regels vanuit de overheid zijn er ook meer beleidsspecifieke projecten aanwezig met
een visie over de Nederlandse tuinbouw. Momenteel is het topsectorenbeleid een belangrijk beleidspunt, de
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is namelijk één van de topsectoren. Ook zijn er Innovatieagenda’s en
clusterstrategieën. Dit zijn veelal netwerken waarin ondernemers, onderwijs, tuinbouworganisatie en de overheid
gezamenlijk actieprogramma’s opzetten. Er wordt door de kwekers aangeven aan dat de overheid zich niet meer
en niet minder moet bemoeien met de kwekers. Het lijkt er hiermee op dat zij gemiddeld best tevreden zijn over
de overheid. Wel is het zo dat snijbloemenkwekers significant meer overheidsbemoeienis willen dan
potplantenkwekers (α = 0,048)

Tabel 25: Huidige rol van de overheid in de sierteeltsector
Tuinbouwtarief

De energiebelastingdruk voor tuinbouwbedrijven is per euro omzet hoog te
noemen. Door de kleinschaligheid van de sector drukt dit relatief zwaar op de
bedrijfsexploitatie. Hoe meer men afneemt, hoe kleiner de belasting per kubieke
meter (Belastingplan 2012, Ministerie van Financiën).

Convenant ‘Schone en

Kas als Energiebron: Beleid en actieprogramma dat energieambities in de

zuinige agrosectoren’

glastuinbouw bundelt. Doelen gaan over energie-efficientieverbetering, CO2-

(Agroconvenant)

emissiereductie, gebruik duurzame energie en het gebruik van semi gesloten
kassen.

Wet- en regelgeving

Besluit glastuinbouw

Innovatieagenda’s

Clusterstrategie Food&Flowers, inzet op kennisoverdracht, ruimte,
bereikbaarheid, innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt, imago, lobby en
organiserend vermogen. Veelal uitgevoerd door (het netwerk van) bestuurders,
bedrijven en tuinbouworganisaties.

Als vervolg hierop is aan de kwekers gevraagd wat zij aan de overheid mee willen geven. Er is ook
specifiek gevraagd naar de bekendheid van het feit dat de sierteelt onderdeel is van de Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen. Zeer recent is het actieprogramma gepubliceerd (december 2011) en de uitrol is nog maar in
de beginfase. Er gevraagd aan de kwekers of zij bekend waren met het feit dat ze onderdeel uitmaken van een
topsector, 92% van de kwekers wisten dit. Op de vraag wat de kwekers graag meegeven aan de overheid wordt
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door 40 kwekers (64%) gereageerd. Natuurlijk heel verschillend. De reacties zijn in te delen is zeven
categorieën. Te weten: belang sector (N=9), regelgeving (N=16), duurzaamheid (N=2), ondernemersklimaat
(N=3), praktischer (N=6), subsidiëring (N=1), en overig politiek (N=3).
Deze zeven categorieën zijn weer in te delen in twee typen reacties, namelijk ‘feedback’ naar de overheid
en ‘actiegerichte’ reacties. Reactie die gaan over het belang van de sector zijn met name feedback reacties. Een
voorbeeld in deze categorie is ‘wees zuinig op een sector die veel bijdraagt aan het BNP’ en ‘wees zuinig op je
kweker, het is werkgelegenheid, innovatie en duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord’. Ook in
de categorie ‘praktischer’ gaat het om feedback reacties twee voorbeelden hiervan zijn ‘probeer te denken als
een ondernemer, dan is de recessie snel voorbij’ en ‘meer verdiepen in de sector en niet allerlei regels verzinnen
vanachter een bureau’. Over het ondernemersklimaat worden reacties gegeven als ‘de overheid moet inzien dat
innovatie en kennis voortkomt uit productie. Als de productiebedrijven Nederland verlaten zal over een kleine
tien jaar ook de kennis en innovatie uit Nederland verdwenen zijn. Dus overheid: zorg ervoor dat ondernemers
kunnen ondernemen!’. Uit deze reacties komt niet direct een negatieve klank naar voren. De kwekers willen
vooral aangeven dat de sector belangrijk is voor Nederland en daar door de overheid niet te licht mee moet
worden omgesprongen. De kwekers zien ook echt wel een rol voor de overheid weggelegd, maar deze rol moet
vooral praktisch van aard zijn en moet een ondernemende rol zijn. Ook vinden zij dat het belangrijk is dat
productiebedrijven in Nederland blijven.
De activerende reacties gaan van serieus advies tot reacties die lijken te zijn ontstaan uit frustratie. Te
beginnen bij de regelgeving waar zestien reacties over gegeven zijn. Het gaat dan om reacties als ‘Minder
regeldruk. Eenvoud in bijvoorbeeld administratie. 'Deze kosten zijn nu erg hoog.’ of ‘overheid moet hulp bieden
en juist niet tegenwerken met veel te veel onuitvoerbare regels’. Uit de reacties blijkt dat ze begrijpen dat er
regels nodig zijn, maar veelal worden deze als belemmerend ervaren. De reacties over de regelgeving gaan
vooral over milieuspecifieke zaken. Er zat een reactie tussen waar in principe ook een beleidsaanbeveling in zit
namelijk: ‘Ik vindt dat ze goed op het milieu moeten passen, maar je kunt niet alles over een kam scheren. Met
alle regels en zo. Ik moet er wel eens om lachen wat ze nu weer verzonnen hebben. Ze moeten regels maken
maar niet elke 5 jaar veranderen, maak een plan voor de komende 20 of 30 jaar en ga daar naar toe werken en
als je dan een keer gaat vernieuwen pas het dan gelijk aan. De ervaring is blijkbaar dat regels elke 5 jaar
veranderen en dat er weinig aan lange termijn planning gedaan wordt. Ook het huidige topsectorenbeleid loopt
voor de komende 4 jaar. In deze reactie zit een kern van waarheid. Een plan voor 20-30 maken is natuurlijk niet
gemakkelijk en gaat richting een planeconomie zoals deze is China aanwezig is. De vraag is of dat gaat lukken
met het democratisch model en de overlegstructuur in Nederland. De volgende reactie is mogelijk nog wel het
meest bruikbaar en concreet: ‘Milieueisen worden nu lokaal op productie niveau opgelegd. Dit zorgt voor
concurrentievervalsing in een internationale handelssituatie. Bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen die in
Kenia of België zijn toegestaan, zijn in Nederland verboden. Beter is het om de eisen Europees te stellen op
verkoopniveau. Planten /Bloemen die verkocht worden in de EU moeten aan bepaalde eisen voldoen. Dat geeft
een eerlijkere concurrentiepositie. Ook de consument is beter beschermd.’. Omdat alle kwekers elkaar
beconcurreren op de Europese markt is dit een redelijk logische redenering. Het hoeft niet per se zo te zijn dat de
regels van Nederland leidend worden, maar omdat Nederland ‘streng’ is zou een Europese standaard niet
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voordelig zijn. Ditzelfde komt met andere producten ook naar voren. Pesticiden die in Europa verboden zijn om
te gebruiken zijn in een land als Ecuador nog niet verboden. Dit terwijl de producten uit Ecuador wel op de
Europese markt verkocht worden. De vraag is of overheden daar wat aan moeten of kunnen doen. Het lijkt er op
dat het wel zou moeten kunnen. Het kan moeilijk zijn voor opkomende landen om aan die eisen te voldoen, maar
waarom zouden bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s in Nederland belangrijker zijn dan in Kenia?
De opmerkingen over regelgeving zijn voornamelijk activerend, net zoals de reactie over duurzaamheid en
subsidiëring en reactie over meer algemene politiek. Over duurzaamheid wordt opgeroepen ‘het duurzame
product meer te stimuleren en het gangbare product juist te benadelen’, ook is er een enkele reactie over de PSI
subsidie van de overheid. Deze stimuleert investeringen in ontwikkelingslanden. De ontwikkeling van
tuinbouwgebieden in China of Ethiopië zorgen direct en indirect voor meer concurrentie. Door de bril van een
kweker die niet elders investeert wordt dit als snel gekwalificeerd als nadelig en ‘opkomende concurrentie’.
Voor andere bedrijvigheid, zoals een handelaar, een kassenbouwer of transportbedrijf zijn dit nieuwe kansen.

Uiteindelijk roepen de activerende reacties op tot een overheid die ruimte geeft om te ondernemen, het
belang van de sector in het oog houdt en die zich meer zou moeten bemoeien met internationale regelgeving. De
feedback reacties roepen op om aan te geven dat de sector belangrijk is voor Nederland. De overheid speelt hier
met haar topsectorenbeleid goed op in.
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7. Conclusie & Discussie
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten uitvoerig besproken. Dit hoofdstuk is bedoeld om uit deze
resultaten conclusies te trekken. Er wordt hiermee getracht antwoord te geven op de probleemstelling. Dit
gebeurt aan de hand van de deelvragen en hypotheses. Aan twee kwekers zijn de resultaten voorgelegd om deze
te bediscussiëren. In dit hoofdstuk bevindt zich ook een discussie over de conclusies, maar ook welke
aanbevelingen hieruit voortkomen voor de strategische keuzes van een bedrijf en welke beleidsaanbevelingen er
te doen zijn aan de overheid. Ook op wetenschappelijk vlak liggen zijn er ook nog interessante kansen. Verder
komen aan het eind van dit hoofdstuk de sterktes en tekortkomingen van dit onderzoek aan bod.

7.1 Conclusies
Voordat begonnen wordt met het trekken van conclusies, allereerst nogmaals de probleemstelling die centraal
stond in deze scriptie:

In welke mate hebben hebben externe factoren en sectorale krachten invloed op de bedrijfsstrategie
en de bedrijfsprestatie van Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers en hoe kunnen de overheid en
de kwekers hierop anctiperen?

Op het eerste deel van de vraag is het antwoord dat gegeven moet worden: in beperkte mate. De mate van
concurrentie, de grootte van het bedrijf en het type strategie als voorspellers voor financiële prestatie hebben
gezamenlijk een verklaringskracht van 21 procent. Bijna 80 procent moet verklaard worden door middel van
andere voorspellers. Dit wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Namelijk 40 procent van de bedrijven uit de
steekproef is namelijk niet succesvol.
Uiteindelijk kan worden geconcludeerd dat hypothese 1a, 2a, 2b en 9 worden aangenomen. De andere
hypotheses worden verworpen. Dit wil zeggen dat economische condities, in plaats van geografische, politieke
of sociale, de grootste invloed hebben op de Nederlandse potplanten- en snijbloemenkwekers. Er kan verder niet
zonder meer worden gesteld dat energieprijzen, wisselkoersen en transportkosten de belangrijkste externe
factoren zijn. Kwekers worden naast de energieprijzen vooral beïnvloed door de (strenge) milieunormen, de
bereikbaarheid en de mentaliteit van de beroepsbevolking. Het lijkt er op dat snijbloemenkwekers significant
meer invloed ondervinden van de concurrentie uit het buitenland en milieunormen. Potplantenkwekers
ondervinden juist meer invloed van transportkosten, de afstand tot de afzetmarkt en de wensen van de
consument.
Verder lijkt het erop dat bedrijven die überhaupt een strategie kiezen meer beïnvloed worden door locatieen macrofactoren. Bedrijven met een differentiatiestrategie vinden macrofactoren minder belangrijk dan de
bedrijven met een kostenleider- of combinatiestrategie. Daarnaast worden de bedrijven met een
differentiatiestrategie meer beïnvloed door locatiefactoren. De mate van concurrentie in de sector zorgt er niet
voor dat bedrijven een strategie gaan implementeren. Ook is de macht van toeleveranciers en afnemers niet
groter bij bedrijven die geen strategie hebben geïmplementeerd. De beïnvloeding door locatie- en/of
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macrofactoren hebben geen invloed op de bedrijfsprestaties. Daarentegen bestaat er wel een negatief verband
tussen de mate van concurrentie en de bedrijfsprestaties. De macht van toeleveranciers en/of afnemers heeft ook
geen invloed op de bedrijfsprestaties.
Zoals te lezen was bestaan er wel degelijk correlaties tussen het implementeren van een strategie en
bedrijfsprestaties, al is na het uitvoeren van een multiple regressie gebleken dat er weinig significante verbanden
bestaan. Des te interessanter is het dat de bedrijven die zich zowel richten op kostenleiderschap als op
differentiatie significant beter presteren dan de bedrijven zonder strategie. Met 93% betrouwbaarheid kan gesteld
worden dat de bedrijven met een combinatiestrategie beter presteren dan de kostenleiders en dat de bedrijven
met een differentiatiestrategie beter presteren dan de bedrijven zonder strategie. De bedrijven die een
combinatiestrategie nastreven overtreffen de stuck-in-the-middle bedrijven significant. Van de financiële
prestaties wordt 25 procent verklaard door de grootte van het bedrijf, de mate van concurrerende producten en
het verkiezen van een combinatiestrategie boven de stuck-in-the-middle.

7.2 Discussie
In deze scriptie staan de bedrijfsomgeving, sectorale krachten, bedrijfsstrategieën en bedrijfsprestaties
centraal. Dit in tegenstelling tot een heel aantal andere onderzoeken die er zijn gedaan. Deze gaan in op de relatie
tussen strategie en prestatie (Aquaah et al, 2008) of tussen de industriële krachten, strategie en prestatie (Spanos
& Lioukas, 2001). De daadwerkelijke invloed van de bedrijfsomgeving op strategie en prestatie heeft nog maar
weinig centraal gestaan (Andzelic, 2011). Binnen de sierteelt en tuinbouwsector is wel veel onderzoek gedaan.
Hierin staan de energieprijs en arbeidskosten vaak centraal, het is een gegeven dat de kwekers onder glas veel
(duurder wordende) energie verbruiken en dat in Nederland de arbeidskosten hoog zijn. Dit zijn twee
bedreigingen voor de maakindustrie in ontwikkeld land als Nederland. In dit onderzoek staat voor één van de
eerste keren zowel de bedrijfsomgeving als sectorale krachten, bedrijfsstrategie en -prestatie centraal.
In deze discussie worden een aantal punten bediscussieerd, namelijk de rol van de externe
bedrijfsomgeving en sectorale krachten en de rol van interne factoren, strategische keuzes en prestaties. Om deze
discussie meer inhoud te geven is er met een snijbloemenkweker gesproken over deze zaken.
Het staat buiten kijf dat de bedrijfsomgeving een bepaalde invloed heeft op bedrijven. Het valt op dat met
name de energieprijzen invloed hebben. Dit is een macro-economische factor waar in principe elk bedrijf uit elke
sector mee te maken heeft, maar het is hier zo belangrijk omdat het een energie intensieve sector is. Niets nieuws
natuurlijk, maar de vraag komt dan wel op waarom de sector toch nog steeds voornamelijk in Nederland
aanwezig is. Uit het theoretisch kader bleek al dat als er eenmaal een agglomeratie of cluster aanwezig is, dit niet
zomaar verdwijnt. Er kunnen zelfversterkende processen op gang komen. De markt is momenteel redelijk
verzadigd en daarmee ontstaat er vooral verdrukking en een sterkere concurrentie. De vele familiebedrijven
zorgen er voor dat de kwekers sociaal sterk verankerd zijn in Nederland. Ook het vele kapitaal wat hier staat is
niet zomaar ongedaan te maken. Banken, families en particulieren hebben veel, heel veel vermogen gestoken in
de kassen en kassystemen. Hierdoor is een verplaatsing, sluiting of verkoop niet gemakkelijk. Zeker verkoop is
in een tijd van economische crisis bijna onmogelijk. Dit zorgt er voor dat bedrijven actief blijven en tegen hele
kleine marges en rendementen blijven opereren. Locatiefactoren en macrofactoren nemen daardoor in
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belangrijkheid toe. De kosten van grond of onroerend goed, de wensen van de consument zijn en een stijgende
koopkracht zijn dan ook logischerwijs van invloed op de bedrijfsvoering. Wanneer de afname stijgt, wordt de
markt groter en neemt de concurrentie af. Dit zijn de natuurlijke principes van concurrentie. Er zit wel één
interessante factor van invloed bij, dat zijn namelijk de milieunormen. Die zijn specifiek voor Nederland.
Nederland blijkt hierin nogal het braafste jongetje van de klas te willen zijn. Naast het braafste jongetje van de
klas komen milieunormen voornamelijk ook door de ruimtedruk (locatiefactor) in Nederland. In een gebied waar
ruimte ‘over’ is, de periferie of landen als Frankrijk hebben minder te maken met hinder en overlast voor de
bebouwde omgeving.
Wanneer er gekeken wordt naar de relatie tussen strategie en de locatiefactoren of sectorale krachten dan
reist direct de vraag hoe het gesteld is met de causaliteit. Zorgen de locatiefactoren ervoor dat een bedrijf zich
richt op differentiatie of juist andersom? Uit de gegevens komt dit niet naar voren. De respondenten geven aan
dat strategie te maken heeft met het type cultivar. In een kleine markt of een markt met overcapaciteit kan wel
ingezet worden op kostenleiderschap, maar dat kan er voor zorgen dat alle investeringen die er gedaan moeten
worden niet terugverdiend worden. Ook kan een differentiatiestrategie niet het gewenste effect hebben, doordat
de afnemer een brede keuze heeft aan andere kwekers. De kosten voor het willen onderscheiden weegt altijd op
tegen de baten. Dit zorgt er bij bedrijven voor dat ze, zover de interne capaciteiten het toelaten, zo goedkoop
mogelijk gaan produceren en toch een zo kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk product kweken. In de enquête
had er meer gevraagd kunnen worden naar de toekomstverwachting wat betreft de strategie of
productontwikkeling of de reden van het wel of niet implementeren van een strategie. Zoals het onderzoek van
Berenschot (Geen) tijd voor strategie in de agrofoodsector (2011). Het nadeel van dat onderzoek is dat zij maar
8 primaire bedrijven in hun analyse meenemen. Zij geven aan dat geen tijd en onzekere marktomstandigheden er
voor zorgen dat bedrijven geen strategie nastreven. Het blijkt dat vooral het type cultivar en interne factoren er
voor zorgen dat er geen of een bepaalde strategie wordt geïmplementeerd. Deze heeft niet zo zeer te maken met
tijd, maar ook met bepaalde heldere keuzes (kunnen) maken. De ontwikkeling nieuwe concepten ligt niet zozeer
aan de productiekant, maar aan de verkoop- en marketingkant. Het probleem is echter dat het grootste deel van
de kwekers aangesloten is bij de veiling en ze individueel vaak een te klein assortiment hebben.
Conceptontwikkeling ligt nu vooral bij de veiling of bij (andere) logistieke bedrijven. De veiling heeft het
overzicht, de kracht en macht om de keuzes aan de verkoop- en marketingkant te maken. Het valt op dat een
kweker (on)bewust naar een ander wijst en zich daarmee sterk afhankelijk opstelt. Dit geldt overigens vooral
voor de snijbloemenkwekers.
Dat er uiteindelijk geen significante verbanden bestaan tussen factoren in de bedrijfsomgeving, sectorale
krachten en prestatie is toch wel verwonderlijk. Als de strategie zo afhangt van het type cultivar, dan zou de
prestatie ook wel eens af kunnen hangen van het type cultivar en de mate van concurrentie in de sector.
Significante verschillen tussen kwekers zijn er niet, maar daarvoor is een splitsing tussen snijbloemen,
potplanten en een combinatie van die twee te ver versimpelt. De negatieve samenhang tussen de mate van
concurrentie en de prestaties laat wel enigszins zien dat er en relatie bestaat tussen het type cultivar en de
prestatie. Het zou logisch zijn om dan over te schakelen op een andere cultivar, maar dat is met de interne
structuur van een bedrijf niet altijd mogelijk. Bij de snijbloemenkweek in Nederland is er verder het probleem
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een plant minimaal een x aantal jaar moet bloeien voordat dit rendement levert. Door de dure kassen en
intensiviteit per m2 is er niet ook opeens ruimte over. Dit is wel sneller het geval in landen met veel (goedkope)
ruimte. Hierbij moet dan gedacht worden aan de evenaarlanden. Enkele respondenten geven aan dat toeval of
geluk een grote factor is in het wel of niet goed presteren. De opkomst van de phaleonopsis (Orchidee)
bijvoorbeeld. Je hebt voor een deel geluk als je ‘toevallig’ dat product al kweekte en dit uit kon gaan breiden.
Hier zit ook direct het manco van veel kwekers; het overschakelen naar een ander product is nog niet zo heel
gemakkelijk. Vaak zijn machines en kassen er op gebouwd voor de kweek van een specifiek product. De
respondenten gaven wel aan dat wanneer men echt dicht op de markt zit en met veel aandacht en energie
overstapt naar een ander product, dit best rendabel kan zijn. De gaten in de markt zijn er wel, maar dan moet er
ook het vermogen, de tijd, kennis en energie zijn om over te stappen. Dat is er niet altijd. Dit is ook het geval
naar een eventuele verplaatsing naar het buitenland. Een ondernemer moet wel heel graag willen en zoveel extra
rendement zien om hier voor te kiezen. Er wordt door een respondent aangegeven dat veel kwekers aangeven het
wel genoegen te nemen met € 50.000 winst in Nederland dan € 300.000 in het buitenland. Hierdoor is te zien dat
niet elke ondernemer puur rationeel denkt en handelt. Als men dat wel goed kan dan valt er nog veel te winnen
in de sector.

7.3 Aanbevelingen
Het uitgevoerde onderzoek heeft tot enkele inzichten geleid die relevant zijn voor overheden, bedrijven en
universiteiten. Hieronder staan deze inzichten neergeschreven als aanbevelingen aan desbetreffende organisaties.

7.3.1

Beleidsaanbevelingen

De overheid bemoeit zich met de individuele kweker, maar is met name op macro-niveau betrokken bij de
sector. Omdat in deze scriptie aandacht is geweest voor de individuele kweker, maakt het doen van
aanbevelingen op macro-niveau ingewikkeld. De socioloog Coleman (1990) probeerde te verklaren in hoeverre
sociale condities leiden tot sociale verschijnselen. Hij deed dit met behulp van het zogenaamde bootje van
Coleman (1990). In de geografie wordt ook gebruik gemaakt van zijn inzichten. Het gaat op macro niveau om
regionale groei. In deze scriptie heeft met name de mogelijkheid van een bedrijf om de ‘omgeving naar binnen te
halen’ centraal gestaan. De capaciteit van het bedrijf om in te spelen op veranderingen zal uiteindelijk leiden tot
groei en succes. De vraag of deze individuele uitkomsten leiden tot collectief gedrag is niet aan bod gekomen in
deze scriptie. Te verwachten is wel dat wanneer bedrijven hun externe omgeving beter kunnen absorberen dit
uiteindelijk leidt tot regionale groei. Zoals gezegd is de overheid voornamelijk actief op macro-niveau. Gezien
kleine rol die externe factoren spelen in het verklaren van strategie en succes moet de overheid zich afvragen of
bijvoorbeeld het aanleggen van een weg wel regionale groei tot gevolg heeft. De overheid zou zich misschien
meer op microniveau moeten gaan bemoeien met de kwekers. Een voorbeeld is dat zij cursussen kan aanbieden
over het ontwikkelen van een strategie. Uit de resultaten blijkt namelijk dat strategie een voorspeller is van
financieel succes. Wat uiteindelijk kan leiden tot regionale groei.
Buitenom dit advies aan de overheid geven de kwekers aan dat de overheid niet meer en niet minder moet
doen dan ze nu al doet. Wel heeft de overheid in bepaalde mate de macht om de externe bedrijfsomgeving te
kunnen beïnvloeden. Vanuit de reacties van de ondernemers kunnen er wel beleidsaanbevelingen worden
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gedaan. Allereerst was te zien dat de overheid al veel prioriteit legt bij de Tuinbouw in het algemeen, maar ook
specifiek voor de kwekers van potplanten en snijbloemen. Het lage btw tarief en het tuinbouwtarief voor gas en
het topsectorenbeleid zijn hier voorbeelden van. Op welke manier is er dan een (andere) rol voor de overheid
weggelegd? Op twee specifieke punten kan de overheid haar beleid aanpassen.
Ten eerste zou de overheid, eventueel samen met het bedrijfsleven, zich in kunnen zetten om zich in te
zetten Europese of wereldwijde regelgeving in te voeren voor het gebruik van bepaalde (bestrijdings)middelen.
Gelijke regels voor iedereen om daarmee in te zetten op eerlijke concurrentie.
Ten tweede zou de overheid zich kunnen richten op het eenvoudiger maken van de regelgeving. Zeker voor
de kleine kwekers is het ingewikkeld om te voldoen aan allerlei regelgeving. Natuurlijk valt er ook wat voor te
zeggen dat de ondernemers hier zelf wat mee moeten doen.
Verder is het goed dat de overheid samen met het bedrijfsleven internationaal leidinggevend wil zijn in de
tuinbouw, de keerzijde hiervan is wel dat de snijbloemenkwekers lijken te lijden onder een toename van
productie locaties in het buitenland. Voor de veredelaars, kassenbouwers, logistieke bedrijvigheid en handel
brengt het veel kansen met zich mee. Hierbij gaat het om keuzes maken en de vraag is of uiteindelijk de
productie van snijbloemen uit Nederland gaat verdwijnen.

7.3.2

Aanbeveling bedrijven

Uit dit onderzoek komen een aantal die relevant zijn voor de kwekers. Een heel aantal bedrijven presteren
financieel goed en er zijn enkele zaken die hier significant mee samenhangen. Ten eerste, de bedrijven die zich
richten op een combinatiestrategie presteren significant beter dan bedrijven zonder strategie. Ook een enkele
strategie als kostenleiderschap of differentiatie hangt positief samen met de prestatie. Bedrijven die zich nu geen
enkele strategie nastreven wordt geadviseerd dit wel te gaan doen. Het beste is om te kiezen voor een
combinatiestrategie. Het is überhaupt aan te raden een strategie na te streven in plaats van stuck-in-the-middle te
blijven. Ten tweede hangt de mate van concurrentie rondom het product samen met de financiële prestaties van
het bedrijf. Wanneer een bedrijf de kans krijgt of de mogelijkheid ziet om van cultivar te wisselen waarin minder
concurrentie met andere producten plaatsvindt, is het aan te raden dit te doen. Dit is makkelijker gezegd dan
gedaan, omdat er binnen de sierteelt sprake is van overproductie. Mogelijk liggen er nog wel kansen in
nichemarkten. Uit het punt van overproductie volgt het derde advies. Grootte hangt namelijk significant samen
met de bedrijfsprestaties. Bedrijven moeten meer kijken naar mogelijkheden om allianties aan te gaan. De
schaalvergroting heeft zich ook al wel ingezet, gezien stijgende gemiddelde grootte in de afgelopen jaren. Te
adviseren is niet méér hectares bij te bouwen, maar samen te werken. De traditionele patronen van kleine
familiebedrijven lijken hiermee verleden tijd te gaan worden. Als vierde kunnen de potplantenkwekers op het
gebied van productieprestatie nog wat leren van de snijbloemenkwekers. De snijbloemenkwekers die veel
concurrentie uit het buitenland ondervinden, hebben zicht meer dan de potplantenkwekers gericht op
kostenbeheersing en productiviteit. Nu het de potplantenkwekers meer voor de wind gaat moeten zij zich wel
bewust ook richten op kostenbeheersing en productiviteit, om zo in de toekomst niet hetzelfde lot toegedaan te
krijgen als de snijbloemenkwekers. Er liggen namelijk ook wel degelijk kansen voor potplantenkweek elders in
Europa. Productielocaties bevinden zich al in veel landen, maar groei is te verwachten meer in de richting van
Duitsland, Oost-Europa en Turkije.
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7.3.3

Wetenschappelijke aanbevelingen

Na de beleidsaanbevelingen en de aanbevelingen aan bedrijven zijn er ook wetenschappelijke
aanbevelingen te doen. Binnen de geografie is er weinig onderzoek gedaan naar de primaire sierteeltbedrijven..
Uit deze scriptie blijkt dat de onafhankelijke variabelen uiteindelijk weinig verklaringskracht hebben. Verder
onderzoek naar de bedrijfsprestatie en externe factoren is zeker, maar de vraag is of het veel meer gaat
opleveren. Vervolgonderzoek moet gaan over hoe het kan dat de teelt nog steeds aanwezig is in Nederland.
Komt dit door de aanwezigheid van leveranciers en afnemers, door het sterke netwerk of door de binding van de
ondernemer met Nederland. Komt dit door fysieke locatiefactoren zoals klimaat, kennis en infrastructuur. Komt
het misschien door een padafhankelijkheid, instituties en routines? Welke krachten bepalen nou precies waarom
een bepaalde sector het wel of niet goed doet in een land? Wat gebeurt er met de gehele sierteeltsector als de
primaire bedrijven zich niet meer in Nederland bevinden? Wat is de vervanging hiervan? Handel? Kennis?

7.4 Sterktes en tekortkomingen onderzoek
De onderzochte bedrijven vormen een homogene groep, omdat ze allen op welhaast eenzelfde manier
ingericht zijn. Wel zijn er grote verschillen in grootte, plaats, type product, strategie. Zoals al aangegeven in de
methodologie is het de vraag of het onderzoek geheel representatief is voor alle primaire sierteeltbedrijven. Het
lijkt erop dat er naar verhouding te veel grote bedrijven mee worden genomen in het onderzoek. Een kracht van
dit onderzoek is wel dat er daadwerkelijk ook een verschil gemaakt is tussen verschillende typen bedrijven en
niet alleen een scheiding tussen potplanten en snijbloemenkwekers. Het is ook interessant om uit dit onderzoek
terug te krijgen dat de bedrijfsvoering van de kwekers helemaal niet zoveel beïnvloedt wordt door de externe
omgeving als uit allerlei documenten naar voren komt. Beleidsmakers signaleren vaak wel allerlei
ontwikkelingen, maar uiteindelijk lijkt de kweker zich daar niet zoveel van aan te trekken. Misschien zijn het
voor de kwekers ook wel ‘te grote’ ontwikkelingen om zich alsmaar mee bezig te houden. Contacten met
klanten, productie en optimalisatie van de bloemen en andere bedrijfsactiviteiten zijn veel concreter en van alle
dag. Daardoor heeft dit onderzoek misschien juist wel een toegevoegde waarde voor bijvoorbeeld die
beleidsmakers. Het signaleren van ontwikkelen is stap één, maar het vervolg daarvan moet samen met de
kwekers opgepakt worden.
Naast de genoemde sterke punten zijn er ook tekortkomingen aan dit onderzoek. Er is door de respondenten
weinig uitgesproken geantwoord. Dit komt mogelijk doordat het vooral bij externe factoren over zaken ging die
toch iets verder van het bedrijf afstaan. Hoe direct laat een kweker zich beïnvloeden door transportkosten? Dit is
natuurlijk ook moeilijk te beantwoorden, waardoor er mogelijk uit ‘gewoonte’ gereageerd is. Het is hierdoor ook
jammer dat er veel sprake is van een scheve verdeling, waardoor ook de verschillen tussen de bedrijven nog eens
minder duidelijk zijn. Waardoor mogelijk correlaties zijn ontstaan die er in werkelijkheid niet zijn, of andersom.
Verder had er mogelijk meer gedaan kunnen worden met de invloed van clustering of agglomeraties op succes.
Hierdoor zou het geheel groter een breder zijn geworden. Met een andere theoretische onderbouwing was het
ook een heel ander onderzoek geworden. Mogelijk is dit een idee voor een promotieonderzoek. Uiteindelijk ligt
er een product waar een heel aantal interessante bevindingen in naar voren zijn gekomen.

- 86 -

Literatuurlijst

Acquaah, M. & M. Yasai-Ardekani (2008), Does the implementation of a combination competitive strategy
yield incremental performance benefit? A new perspective from a transition economy in Sub- Saharan Africa,
Journal of Business Research, 61(4): 346-354.

Akinlo, A.E. (2005), Impact of macro-economic factors on total factor productivity in Sub-Saharan African
Countries, Research Paper for United Nations University-World Institute for Development Economics Research

Audretsch, D.B en D. Dohse (2007) Location: a neglected determinant of firm growth. Review of World
Economies 143, pp.79-107

Atzema, O., J. Lambooy, T. van Rietbergen en E. Wever (2002), Ruimtelijke Economische Dynamiek,
Bussum: Uitgeverij Coutinho

Baarda, B., M. de Goede, C. van Dijkum (2011) Basisboek Statistiek met SPSS, Noorhoff Uitgevers,
Groningen/Houten.

Balsam, S., G.D. Fernando en A. Tripathy (2011), The impact of firm strategy on performance measures
used in executive compensation, Journal of business Research 64 pp. 187-193

Ministerie van Financiën (2012) Belastingplan 2012. Te vinden op World Wide Web <
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan-2012/inhoud > [geraadpleegd op 11 februari 2012]

Berthoud, R. (2000) A measure of Changing Health, in R. Berthoud and J. Gershuny (eds.), seven years in
the lives of British families: Evidence on the dynamics of Social Change from the British Household Panel
Survey (Bristol: Policy press)

Boschma, R.A., K. Frenken, J.G. Lambooy (2002), Evolutionaire economie: een inleiding. Bussum:
Uitgeverij Coutinho

Beetsma, R. & K. Vermeylen (2003), Clustering, optimale valutagebieden en macro-economisch beleid In:
Brakman, Ss & J.H. Garretsen (2003), Locatie en Concurrentie, Amsterdam: Koninklijke vereniging voor de
Staatshuishoudkunde, Bank Nederlandse gemeenten
Bristow, G. (2005) Everyone’s a ‘winner’: problematising the discourse of regional competitiveness,
Journal of Economic Geography, vol. 5, pp.285-304

- 87 -

Brouwer, A (2006), Het ruimtelijk inert gedrag van oude bedrijven, Organisatie en management, juni 2006

Buckley, P., C. Pass en K. Prescott (1988), Measures of international competitiveness: critical survey,
Journal of Marketing Management, vol 4, 175-200.

Bunte, F. & Dijkxhoorn (2010), Nederland Regieland: transactiekosten van internationale handel in
agrarische grondstoffen en voeding, LEI rapport 2010-084, November 2010

Business environment (2009) Revised edition, by Elearn via Elsevier 2009. Te vinden op World Wide Web
< http://www.sciencedirect.com/science/book/9780080557441>

Bureau Louter (2004), De economie van Delft: op weg naar 2015, te vinden op World Wide Web <
http://raad.delft.nl/Bestuursdocumenten/collegedossier%20GMT/Eindrapport%20deel3.pdf>
[geraadpleegd op 15 november 2011]

Campbell, D.J. & T. Craig (2005), Organisations and business environment, Amsterdam/London: Elsevier
Butterworth-Heinemann

Coleman, J.S. (1990) Foundations of social theory. Harvard University Press, USA

EIM (2002) Een warmer vestigingsklimaat voor het MKB? Een verkenning naar de positie van het MKB in
het vestigingsbeleid van Nederlandse gemeenten. Zoetermeer, april 2002

Eurostat (2011) Trade data < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/> [geciteerd
in de maanden november en december 2011]
EVO bedrijfsadvies (2009) Besparen in Ketens – Sierteeltsector Ketens in kaart brengen. Te vinden op
World Wide Web < http://www.agrologistiek.nl/downloads/Eindrapportage%20BiK-sierteelt%202-3-2009.pdf >
[geraadpleegd op 15 december 2011]

Fahy, J. (2000), The Resource-based view of the Firm: Some Stumbling-blocks on the Road to
Understanding Sustainable Competitive Advantage, Journal of European Industrial Training, 24(2/3/4), pp. 94104.

Galbreath, J. (2005) Which resources matter the most to firm succes? An exploratory study of resourcebased theory. Technovation, 25: 979-987.

- 88 -

Gasterra (2011) Website van Gasterra over de vondst en de opkomst van gas. Te vinden op World Wide
Web < http://www.gasterra.nl/aardgas/ontwikkeling/Pages/default.aspx#.TvCKGXi_f9E.email > [geraadpleegd
op 20 december 2011]

Grant, R. (2002), Contemporary Strategy Analysis, 4 ed., Blackwell Business, Oxford. In: Toppinen, A., R.
Toivonen, A. Mutanen, V. Goltsev, N. Tatti (2007) Sources of competitive advantage in woodworking firms in
Nortwest Russia. International Journal of Emerging markets, vol. 2, no. 4, pp. 383-394

Gunday, G., G. Ulusoy, K. Kilic en L. Alpkan (2011), Effects of innovation types on firm performance,
International Journal of production economics 133, 662-676

Hagedoorn, J. & M. Cloodt (2003), Measuring innovative performance: is there an advantage in using
multiple indicators? Research Policy 32, 1365–1379

Hambrick, D.C. (1983), Some tests of the effectiveness and functional attributes of Miles and Snow's
strategic types. Academic Management Journal 1983;26(1):5-26. In: Balsam, S., G.D. Fernando en A. Tripathy
(2011), The impact of firm strategy on performance measures used in executive compensation, Journal of
business Research 64 pp. 187-193

HCSS en TNO (2011) Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten een eerste verkenning van
de topsectoren. The Hague Centre for Strategic Studies and TNO, Rapport 2011, nummer 4.

Historische Tuin Aalsmeer (2011), site van het Tuinbouwmuseum in Aalsmeer, te vinden op World Wide
Web < http://www.htaalsmeer.org/> [geraadpleegd op 24 november 2011]

Hatch , M.J en A.L. Cunliffe (2006) Organization Theory, modern, symbolic and postmodern perspectives.
Oxford University Press, 02 februari 2006

Ishikura, Y. (1983) Canon, Inc.: worldwide copier strategy. Boston: Harvard Business School Case
Services

Jovanovic, B. (1982) Selection and evolution of industry. Econometrica 50, pp. 649-670

Karacaglu, K. & Ö. Özkanli (2011), Competitive strategies of Turkish manufacturing enterprises: the case
of Kayseri/Turkey, International business and management, Vol. 2: pp. 66-76

- 89 -

Lans, C.J.M. van der, A. Elings, J. Campen (2011) Transities naar een duurzame tuinbouw in
ontwikkelingslanden. Ministerie van Economische Zaken & Landbouw, Wageningen Universiteit UR
Glastuinbouw.

LEI (2011) Land- en tuinbouwcijfers 2010 LEI rapport in samenwerking met Centraal Bureau voor de
Statistiek. Den Haag, september 2010

Leonidou, L.C. (2004), An analysis of barriers hindering small business export development, Journal of
Small Business Management 42(3): pp. 279-302

Linde, F.J. van de (2008) Collegebrieven; interne organisatie, te vinden op World Wide Web <
http://home.planet.nl/~lind2733/> [geraadpleegd op 24 november 2011]

Ma, H. (2000), Competitive Advantage and Firm Performance, Competitiveness Review, 10(2), p.16.

McDermott, P. & M. Taylor (1982), Industrial organizations and location. Cambridge: Cambridge
University Press In: Atzema, O., J. Lambooy, T. van Rietbergen, E. Wever (2002) Ruimtelijke Economische
Dynamiek, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2002

Miller, D. (1987), The structural and environmental correlates of business strategy, Strategic Management
Journal 8(1):55–76.

Ndou, P. & A. Obi (2011), The business environment and international competitiveness of the South
African citrus industry, Paper prepared for the International Food and Agribusiness Management Association
(IFAMA) 21st Annual World Symposium, Frankfurt, Germany- June 20-23, 2011.

Notta, O. & A. Vlachvei (2011), Competitiveness in food and beverage manufacturing industries,
International Conference on apllied economics

Plattelandswijzer (2011) informatieve site voor gidsen die het platteland op zoeken, te vinden op World
Wide Web <http://www.plattelandswijzer.be/default.aspx?PageId=179> [geraadpleegd op 24 november
2011]

Porter, M.E., (1979) How competitive fares shape strategy, Harvard Business Review, March-April, pp:
137-145. In: Pribadi, H & K. Kanai (2011), Examining and exploring Indonesia small and medium enterprise
performance: an empirical study, Asian Journal of Business Management, vol. 3: 98-107

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. The Free Press, New York, NY.

- 90 -

Porter, M.E. & C. van der Linde (1995), Green and Competitive: Ending the Stalemate, Harvard Business
Review, Sept.-Oct. In: Tavoletti, E. & R. te Velde (2008) Cutting Porter's last diamond: competitive and
comparative (dis)advantages in the Dutch ower industry. Which lessonsfor Italian SMEs?, Working Paper no.
10, University of Macerata

Praag, M. van, P. Versloot, en M. Kool (2006) De economische voordelen van ondernemerschap. Faculty
of Economics and Business, Universiteit van Amsterdan.

Productschap Tuinbouw (2011) Tuinbouwcijfers <
https://dashboard.tuinbouw.nl/microstrategy/asp/Main.aspx > [geciteerd op 15 november 2011]

Pribadi, H & K. Kanai (2011), Examining and exploring Indonesia small and medium enterprise
performance: an empirical study, Asian Journal of Business Management, vol. 3: 98-107

Raspe, O. (2009), The regional knowledge economy. A multilevel perspective on firm performance and
localized knowledge externalities. Proefschrift Utrecht University

Rose, R.C., H. Abdullah en A.I. Ismad (2010), A review on the relationship between organization
resources, competitive advantage and performance, The journal of international social research, vol. 3

Smidt, M. de (1975), Bedrijfsstructuur en arbeidsmarkt in een ruimtelijk kader. Proefschrift RU-Utrecht In:
Atzema, O., J. Lambooy, T. van Rietbergen, E. Wever (2002) Ruimtelijke Economische Dynamiek, Uitgeverij
Coutinho, Bussum 2002

Snijders, H., H. Vrolijk en D. Jacobs (2007), De economische kracht van agrofood in Nederland¸
Porterstudie uitgevoerd door de RUG in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en
Voedselkwaliteit

Spanos, Y.E. & S. Lioukas (2001), An examination into the causal logic of rent generation: Contrasting
Porter’s competitive strategy framework and the resource-based perspective. Strategic Management
Journal, 22: 907-934.

Tavoletti, E. & R. te Velde (2008) Cutting Porter's last diamond: competitive and comparative
(dis)advantages in the Dutch ower industry. Which lessonsfor Italian SMEs?, Working Paper no. 10, University
of Macerata

- 91 -

Toppinen, A., R. Toivonen, A. Mutanen, V. Goltsev, N. Tatti (2007) Sources of competitive advantage in
woodworking firms in Nortwest Russia. International Journal of Emerging markets, vol. 2, no. 4, pp. 383-394

Vaessen, P.M.M., (1993), Small business growth in contrasting environments, Utrecht: Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Netherlands Geographical Series nr. 165. In: Brouwer, A (2006), Het
ruimtelijk inert gedrag van oude bedrijven, Organisatie en management, juni 2006

Vrolijk, H. (2010) Pionieren in de proeftuin, nieuwe proeftuinen in de veenkoloniën?Beschikbaar op World
Wide Web <
http://www.cabgroningen.nl/uploads/tx_bwpublications/122_10_2010_pionieren_in_de_proeftuin_def.pdf >
[geciteerd op 18 juni 2012]

Wissema, J.G. (1986), De kunst van strategisch management. Invoering, toepassing, trends. Deventer:
Kluwer/Nivel/VSB In: Atzema, O., J. Lambooy, T. van Rietbergen, E. Wever (2002) Ruimtelijke Economische
Dynamiek, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2002
Wissen, L.J.G. van, (2002), Demography of the fi rm, a useful metaphor?, in: European Journal of
Population, vol.18, pp. 263-279. In: Brouwer, A (2006), Het ruimtelijk inert gedrag van oude bedrijven,
Organisatie en management, juni 2006

Wortinghton, I. en C. Britton (2009) The business environment, 6th edition. United Kingdom, first
published 1994

Zimmerman, K.L., E.H. Poot, C.S.M. Weening, K. en A.D. Westerman (2003) Scenario’s voor een vitaal
snijbloemencluster; naar robuuste strategieën voor bedrijfsleven en overheid. LEI, Wageningen, 2003 In:
Bunte, F. & Dijkxhoorn (2010), Nederland Regieland: transactiekosten van internationale handel in
agrarische grondstoffen en voeding, LEI rapport 2010-084, November 2010

- 92 -

8. Bijlages
Bijlage 1: Verantwoording constructen

Cronbach’s α
Locatiefactoren (N=61)

Mean

Veel invloed
(N)

0,735

27,69
(3,08)

12

0,750

54,93
(3,05)

13

Imago van de omgeving
Woon- en leefmilieu
Verkeersinfrastructuur
Lokale bedrijfsgerelateerde contacten
Mogelijkheid van aankoop vaste grond of vastgoed
Aanwezigheid geschikte arbeidskrachten
Aanwezigheid van kennisinstellingen
Bereikbaarheid van het bedrijf
Kosten van grond en onroerend goed
Macro(-economsiche) factoren (N=63)
Transportkosten
De energieprijs
Verkoop via Internet
Krapte op de arbeidsmarkt
Grote afstand tot de afzetmarkt
Stijgende koopkracht
Concurrentie van buitenlandse kwekers
Wensen van de consument
Wisselkoersen
Kopen op afstand
Goedkope telecommunicatie
Opkomst duurzaam ondernemen
Milieunormen
Energie- en belastingtarief
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Politieke instabiliteit
Import- en exportbeperkingen
Mentaliteit beroepsbevolking
Onvoldoende ondersteuning van de bank
Combinatie invloed

17

Dummy: Variabelen gelijk aan of groter dan sample mean van
Locatiefactoren en macro (economische) factoren
Geen invloed

15

Dummy: Variabelen gelijk aan of groter dan sample mean van
Locatiefactoren en macro (economische) factoren
Missing

6

Cronbach’s α
Differentiatie

Mean

N (= 59)

0,852

33,41

8

0,706

24,9

13

Ontwikkelen nieuwe producten of diensten
Vernieuwing of verfijning bestaande producten
Productie voor hoge prijs marktsegment
Verbetering service aan bestaande klanten
Vernieuwing van marketing van producten
Reclame en promotie van producten
Verbetering van merknaam of identiteit
Aanbieden gespecialiseerde producten
Effectieve beheersing van distributiekanalen
Kostenleiderschap
Aanbieden van breed scala aan producten
De bedrijfsproductiviteit
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Richten op concurrerende prijzen
Voorbereiden van marktgroei in verkopen
Goedkoper produceren
Innovatie in het productieproces
Hoge kwaliteitseisen
Combinatiestrategie

0,36

22

0,27

16

Dummy: Variabelen gelijk aan of groter dan sample mean van
Differentiatie en Kostenleiderschap
Stuck in the middle
Dummy: Variabelen kleiner of gelijk aan sample mean van
Differentiatie en Kostenleiderschap
Missing

4
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Bijlage 2: Belangrijkheid van externe factoren voor kwekers in Nederland
N

Mean

Std. Deviation

1

De energieprijs

63

3,98

1,085

2

Milieunormen

63

3,67

1,000

3

Bereikbaarheid van bedrijf

63

3,62

1,054

4

Mentaliteit beroepsbevolking

62

3,60

1,108

5

Wensen van de consument

63

3,49

,738

6

Kosten van grond en onroerend goed

62

3,44

1,018

7

Stijgende koopkracht

62

3,44

1,050

8

Energie en belastingtarief

63

3,43

1,058

9

Import en exportbeperkingen

62

3,35

1,103

10

Concurrentie van buitenlandse kwekers

62

3,31

1,275

11

Aanwezigheid geschikte arbeidskrachten

62

3,23

1,015

12

Verkeersinfrastructuur

63

3,19

,895

13

Onvoldoende ondersteuning van de bank

61

3,16

1,143

14

Politieke instabiliteit

63

3,10

,797

15

Aanwezigheid van kennisinstellingen

63

3,06

,965

16

Opkomst duurzaam ondernemen

63

2,98

,975

17

Kopen op Afstand

62

2,95

1,015

18

Transportkosten

63

2,89

1,049

19

Lokale bedrijfsgerelateerde contacten

62

2,89

,977

20

Wisselkoersen

62

2,82

1,222

21

Mogelijkheid aankoop van grond of vastgoed

63

2,78

,941

22

Imago van de omgeving

63

2,75

1,077

23

Gebrek aan grondstoffen

62

2,74

1,173

24

Woon- en leefmilieu

63

2,63

,972

25

Grote afstand tot de afzetmarkt

63

2,60

1,071

26

Goedkope telecommunicatie

62

2,35

,977

27

Krapte op de arbeidsmarkt

62

2,15

,938

28

Verkoop via Internet

63

1,81

,948

Valid N (listwise)

59
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Bijlage 3: Correlatiematrix

Spearman’s rho correlatiematrix
1

2

1

Financiële prestatie

2

Productprestatie

,264*

3

Bedrijfsleeftijd

,057

4

Grootte van het

,217

bedrijf (fte)
5

Grootte van het

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

,070
-

,115

,055
,274*

,069

-,028

,156

,318*

,805**

-

-,247

bedrijf (hectare)
6

Producttype (snij vs.
potplant)

7

Type bedrijf

-,059

,190

(familiebedrijf of

-

,261*

,145
,011

-,111

,110

-,029

-,058

,209

,005

-

-,095

,146

-,113

,069

-

-,178

,089

,062

-,056

-

-

,086

,002

,158

niet)
8

Locatie (kern vs.

,108

,279*

periferie)
9

Bedrijfstype (glas

,123

,027

vs. open open

-

,155

,320*

,080

grond)
10

Differentiatie

,367**

-

,035

,486**

,456**

,037
11

Kostenleiderschap

,369**

-

,140
,190

,400**

,566**

,020
12

Combinatiestrategiec

,385**

-

,320
,051

,500**

,505**

,080
13

Stuck-in-themiddled

14

Locatiefactoren

*

-

-

-

-

-

-

,320*

,172

,119

,371**

,488**

,169

-

,201

,079

,142

,098

Macrofactoren

-,092

-

Combinatie

,079

a

factoren
17

Geen externe

-

,225

,358**

,413**

,074

-

,113

,205

,225

-

-,227

-

-

,685**

,689**

-

-

-

-

-

,019

,684**

,638**

,470**

-

-

,056

,364**

,194

,314*

**

,234

-,137

-

,005

-

-

*

,060

-

-

,299
,328**
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,349**

,051
-,015

,064
-

-

,107

,053

,176
-,060

,233

,330

,238
16

,005

,086

,099

,196
15

-,215

,242

,492**

,310*

,361**

,225

-

,325*

,350**
,285*

,163

,218

-,235

,664**

,616**

-,252

-,170

-,174

,323*

-

-

-

factorenb

,300*

,350**

,138

,006

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
a

Dummy variabele krijgt 1wanneer locatiefactoren en Destep factoren beide hoger zijn dan

het gemiddelde alle andere 0.
b

Dummy variabele krijgt 1 wanneer locatiefactoren en Destep factoren beide lager zijn dan

het gemiddelde alle andere 0.
c

Dummy variabele krijgt 1 wanneer differentiatie en kostenleiderschap beiden hoger zijn

dan het gemiddelde alle andere 0.
d

Dummy variabele krijgt 1 wanneer differentiatie en kostenleiderschap beiden hoger zijn

dan het gemiddelde alle andere 0.
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,181

,604**

,568**

,387**
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Bijlage 4: Begeleidende brief enquête
R. Oorschot
Boelesteinlaan 26
3555 JS Utrecht
06-53973419 | r.oorschot@students.uu.nl

Onderwerp: Kwekersonderzoek Robert Oorschot
Bijlage: www.kwekersonderzoek.nl
Utrecht, 22 februari
Geachte heer/mevrouw,
Graag vraag ik uw aandacht voor mijn afstudeeronderzoek met als onderwerp ‘de invloed van externe
bedrijfsfactoren op de bedrijfsprestaties van bloemkwekerij producenten in Nederland’. Met dit onderzoek rond
ik mijn masterstudie Economische Geografie aan de Universiteit Utrecht af.
De aanleiding voor dit onderzoek is dat de rentabiliteit van de gemiddelde kweker in Nederland al jaren
niet erg goed is. Daarnaast zijn bedrijven sterk afhankelijk van de omgeving buiten hun bedrijf. Voorbeelden
hiervan zijn stijgende brandstofprijzen, veranderende wet- en regelgeving en toenemende concurrentie uit het
buitenland. Ik onderzoek de belangrijkste externe ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsstrategie en
bedrijfsprestaties. In mijn onderzoek evalueer ik ook de mogelijke acties voor bedrijven en de rol van de
overheid.
U als kweker van snijbloemen en/of potplanten wil ik vragen om mee te werken aan dit onderzoek. Uw
gegevens worden geanonimiseerd voor gebruik en geheel vertrouwelijk behandeld.
Voor dit onderzoek neem ik enquêtes af bij ongeveer 375 grote en kleine potplanten- en
snijbloemenkwekers in Nederland. Via het online handelsregister van de Kamer van Koophandel en het internet
heb ik uw bedrijf en adres gevonden. Ik wil u vragen om 10-15 minuten de tijd te nemen voor dit onderzoek.
Op www.kwekersonderzoek.nl treft u de enquête. Alles wijst zich vanzelf en na het invullen hoeft u niets
meer te doen. Ik wil u vragen om deze enquête voor 15 maart in te vullen.
Na het afronden van mijn onderzoek breng ik u in mei desgewenst op de hoogte van de resultaten. De
resultaten geven u mogelijk nieuwe inzichten en kunnen u helpen bij uw strategische keuzes.
Voor een goed en betrouwbaar onderzoek is een zo hoog mogelijke respons noodzakelijk. Ik verloot mede
daarom onder de eerste 75 respondenten 5 maal taart voor bij de koffie voor al het personeel. Een beetje ludiek
natuurlijk, maar hopelijk is dit een extra stimulans om mee te werken aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groeten,

Robert Oorschot
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Bijlage 5: Enquête

Stap 1: Externe factoren

De omgeving waarin uw bedrijf zich bevindt verandert voortdurend. De eerste stap gaat over de externe
factoren die uw bedrijf beïnvloeden.
Geef aan in welke mate de volgende factoren van invloed zijn op uw bedrijfsactiviteiten
Niet weinig,
Zeer weinig Weinig
Veel
Zeer veel
niet veel
Transportkosten
De energieprijs
Verkoop via Internet
Krapte op de
arbeidsmarkt
Grote afstand tot de
afzetmarkt (km)
Stijgende (internationale)
koopkracht
Concurrentie van
buitenlandse kwekers
Veranderende wensen
van de consument
Wisselkoersen
Handel via Kopen op
Afstand
Goedkope
(tele)communicatie
Opkomst duurzaam
ondernemen
(Strenge) milieu normen
Het speciale energie- en
belastingtarief
Politieke instabiliteit
Import/export
beperkingen
Geef uit bovenstaande factoren uw top 3 aan van belangrijkste invloeden. Eventueel met toelichting.
……………
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Hoe beoordeelt u de concurrentiekracht van uw bedrijf wat betreft de volgende zaken?
Zeer zwak

Zwak

Niet zwak,
niet sterk

Sterk

Zeer sterk

De product
karakteristieken
Promotiestrategieën
De dienstverlening naar
klanten
Geef aan in welke mate u het eens of oneens bent met de volgende stellingen
Niet mee
Helemaal mee
Mee oneens eens, niet
Mee eens
oneens
mee oneens

Helemaal mee
eens

Er zijn weinig
belemmeringen om in
deze sector een bedrijf te
beginnen
De afnemer heeft de
beschikking over een
ruime keuze aan
alternatieve producten
Mijn bedrijf bevindt zich
in een volwassen,
prijsgedreven markt.
Mijn bedrijf is sterk
afhankelijk van enkele
leveranciers
Mijn klanten zijn in sterk
gebonden aan mijn
productaanbod
Hoeveel procent van uw totale verkopen gaan naar schatting naar uw 3 grootste afnemers?
……
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Bepaal in welke mate de volgende factoren van invloed zijn op uw bedrijfsvoering
Niet weinig,
Zeer weinig Weinig
Veel
niet veel
Het imago van de
omgeving
Het lokale woon- en
leefmilieu
De verkeersinfrastructuur
Lokale
bedrijfsgerelateerde
contacten
Mogelijkheid aankoop
van lokale grond of
vastgoed
Een gebrek aan
grondstoffen
Aanwezigheid geschikte
arbeidskrachten
Onvoldoende
ondersteuning van de
bank
De aanwezigheid van
kennisinstellingen
De bereikbaarheid van
mijn bedrijf
Kosten van grond en
onroerend goed
Mentaliteit van de
beroepsbevolking
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Zeer veel

Stap 2: Bedrijfsstrategie
Bepaal in welke mate uw bedrijf een strategie volgt gericht op ...
Niet weinig,
Zeer weinig Weinig
Veel
niet veel
Het ontwikkelen van
nieuwe producten of
diensten
De verbetering of
verfijning van bestaande
producten
Het maken van producten
of diensten voor het hoge
prijs marktsegment
De verbetering van service
aan bestaande klanten
Vernieuwingen in de
marketing van uw
producten of diensten
Reclame en promotie van
uw producten of diensten
Het opbouwen en
verbeteren van uw
merknaam of
bedrijfsidentiteit
Het aanbieden van
gespecialiseerde
producten
Effectieve beheersing van
uw distributiekanalen
Het aanbieden van een
breed scala aan producten
of diensten
De bedrijfsproductiviteit
Het richten op
concurrerende prijzen
voor producten of diensten
Het voorbereiden van
marktgroei in verkopen
Goedkoper produceren
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Zeer veel

Zeer weinig Weinig

Niet weinig,
Veel
niet veel

Zeer veel

Innovatie in het
productieproces
Hoge kwaliteitseisen of
hoge dienstenkwaliteit

Stap 3: Bedrijfsprestatie

Dit gedeelte van de enquête gaat over uw bedrijfsprestaties.
Hoe zou u van de volgende onderdelen de mate van succes van uw bedrijf aangeven, dit in de laatste twee
jaar in vergelijking met de jaren daarvoor?
Niet
Zeer
Zeer
Onsuccesvol onsuccesvol, Succesvol
onsuccesvol
succesvol
niet succesvol
Totale verkopen
Uw marktaandeel
De winstgevendheid
Verhoging van
opbrengst per
werknemer
(productivteit)
Kostenbeheersing
De grootte van de omzet in 2011 was:(in euro's)
lager dan 500.000
500.000 - 1.500.000
1.500.000 - 3.000.000
hoger dan 3.000.000

Stap 4: Bedrijfseigenschappen

Met het invullen van uw bedrijfseigenschappen kunnen verschillende typen bedrijven met elkaar worden
vergeleken. Groot versus klein, potplantenkweker versus snijbloemenkweker enzovoorts.
Op welke productengroep richt uw bedrijf zich voornamelijk?
Potplanten
Snijbloemen
Een combinatie van bovenstaande
Anders:
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In welk jaar is uw bedrijf gestart? …..
Waar is uw bedrijf gevestigd? …..
Bestaat uw bedrijf uit meerdere vestigingen? Zo ja, uit hoeveel en waar zijn deze gevestigd?
Hoeveel medewerkers heeft u in dienst (full time equivalent)? …..
Hoeveel hectare beslaat uw bedrijf? …..
Kweekt u onder glas?
Ja
Ja, maar ook op open grond
Nee
Is het van oorsprong een familiebedrijf?
Ja
Nee
Zo ja, is het nog steeds een familiebedrijf?
Ja
Nee
Nog enkele stellingen:
Helemaal niet
Niet waar
waar

Niet waar,
niet onwaar

Waar

Helemaal
waar

Ons bedrijf overleeft de
volgende 10 jaar
Wij zijn tevreden met
onze huidige
bedrijfslocatie
Ons bedrijf bevindt zich
over 5 jaar op een andere
plaats
Onze teelt verplaatst zich
naar het buitenland
Weet u dat de Tuinbouw behoort tot één van de door het kabinet aangewezen Nederlandse topsectoren?
Ja
Nee
De overheid moet zich meer bemoeien met de kwekers
Helemaal mee eens
Mee eens
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Niet mee eens, niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
Wat zou u de lokale of nationale overheid graag mee willen geven?(optioneel)
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