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MKB toppers
Een feestje was het, de bekendmaking van de 100 
meest innovatieve bedrijven in het midden- en klein-
bedrijf (mkb). Een zaal vol ondernemers was begin juni 
bijeen op de Floriade. Mensen die enthousiast vertel-
den over hun vernieuwende projecten. Ruim 300 bedrij-
ven dongen mee naar een plekje in de top 100. Innova-
tie leeft in mkb-Nederland, concludeer je als je daar 
aanwezig bent.
In de pers waren enkele dagen later echter andere 
geluiden te horen toen TNO naar buiten kwam met het 
rapport De Staat van Nederland Innovatieland 2012. 
Nederland dreigt de concurrentieslag op termijn te  
verliezen. Een van de oorzaken hiervoor is dat het mkb 
structureel minder investeert in innovatie, zo luidde de 
boodschap. 
Ook (demissionair) innovatieminister Verhagen, aan-
wezig op de feestelijke bijeenkomst, benadrukte dat 
het mkb innovatiever moet worden. Naast de aanwezi-
gen hier zijn er zo veel bedrijven die niet vernieuwen, 
zei hij. Hij somde vervolgens de financiële maatregelen 
op die de overheid heeft genomen om het mkb tege-
moet te komen. Het klonk als een ‘pleister op de won-
de’ voor alle bezuinigingen die nu worden doorgevoerd, 
maar die volgens Verhagen noodzakelijk zijn om het 
mkb sterker te maken.
Eerder die middag viel te beluisteren dat het binnen-
halen van financiering om van een innovatie een succes 
te maken het grootste probleem is in het mkb, vooral 
voor starters. Veel innovaties blijven steken in de inves-
tering. Banken geven geen gehoor. Een schone taak 
voor de overheid om te anticiperen op de veranderende 
markt voor financiering. Lichtpuntje is dat de financie-
ring van innovatie in het mkb in de agrofoodsector 
inmiddels op de agenda staat binnen het topsectoren-
beleid. Want juist in onze sector, met zo veel midden- 
en kleinbedrijven, is het mkb bepalend voor de innova-
tiekracht.
Het feit dat een foodbedrijf werd uitgeroepen tot meest 
innovatief mkb-bedrijf van 2012 laat zien welke potentie 
onze sector heeft. Roem en eer voor de winnaar Ojah, 
als voorbeeld voor nog veel meer mkb-bedrijven om te 
innoveren, daarbij geholpen door goede voorwaarden.
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