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Buitenlandse vraag hield Nederlandse industriemotor goed draaiende

Industriële productie groeit mondjesmaat
De Nederlandse industrie produceerde in 2014 1,1% meer dan in 2013. In 2015 trekt de groei 
naar verwachting iets aan (+1,5%), waarmee de productie het hoogste niveau van voor de 
crisis (2007) weer bereikt. Ook in 2015 zal de export harder groeien dan de binnenlandse 
afzet, maar door de verwachte toename van zowel consumptie als bedrijfsinvesteringen 
wordt ook voor de binnenlandse verkopen van de industrie een plus verwacht. Recente 
vertrouwenscijfers (inkoopmanagersindex / PMI) wijzen ook in die richting (figuur 1).

Herstel eind 2013 heeft weerbaarheid bedrijven vergroot
Vooral in de 2e helft van 2013 is de productie flink aangetrokken, mede omdat de 
binnenlandse vraag toen toenam. Dit volstond niet om het gehele jaar met een plus af te 
sluiten, maar was wel de opmaat naar groei in 2014. Met de groei in 2014, weer vooral 
voortkomend uit export, is ook de weerbaarheid van veel bedrijven verder verbeterd. 
Dit komt ook terug in de afname van het aantal faillissementen in de sector. Wel blijft de 
sector, met name een deel van het MKB-segment, kwetsbaar. Recent onderzoek van ING 
onder MKB-bedrijven** wijst erop dat 13% van de MKB-bedrijven in de industrie tot de 
zogeheten kopgroep behoort. Deze bedrijven scoren goed op de aspecten flexibiliteit, 

strategie en financiële positie. 63% behoort tot de ‘middenmoot’, bijna een kwart tot de 
achterhoede. Het industriële MKB staat er relatief overigens goed voor: in het overall MKB 
behoort 6% tot de kopgroep en 40% tot de achterhoede.

Bron: NEVI, CBS, ING Economisch Bureau 

*  Raming ING Economisch Bureau 

**  ING, MKB 2025 Naar een sterker MKB, februari 2015

Naam brochure Maand 0

Een uitleg voor het maken van de gra�eken
staat op laag 2

35

40

45

50

55

60

65

20152014201320122011

35

40

45

50

55

60

65

20152014201320122011

Exportorders

Binnenlandse
orders

Exportorders
(>50=groei)

Binnenlandse
orders
(>50=groei)

(>50=groei)

Figuur 2 Kerncijfers industrie

Figuur 1 Ontwikkeling exportorders en binnenlandse orders

2013 2014 2015*

294 mld. 291 mld. 295 mld.

160 mld. 160 mld. 163 mld.

Productie
2013 2014 2015*

Export

839 565 500

2013 2014 2015*

Faillissementen
(excl. eenmanszaken)

 2013 2014 2015*

Productie  -1,1% 1,1% 1,5%
Buitenlandse omzet  2,1%  0,1%  2,0%
Binnenlandse omzet  -4,2%  -2,2%  1,0%
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Maakindustrie blinkt uit

Ook voedingsindustrie presteert relatief goed
De dragende sector van de industriële groei in 2014 is de maakindustrie. Vooral 
de machinebouw (+5,4%) transportmiddelenindustrie (+3,6%) en rubber- en 
kunststofindustrie (+3,2%) produceerden aanzienlijk meer dan in 2013. Kijkend naar 
export dan presteert ook de metaalsector sterk.

Vooral in toeleverende branches was de eerste helft van 2014 wat beter dan de tweede 
helft. Door het verwachte (lichte) herstel in de binnenlandse markt de komende tijd zal de  

productie van de metaal en rubber- en kunststofindustrie weer wat aantrekken. Over heel 
2015 zal de groei naar verwachting echter bescheiden zijn. Verder herstel in de bouw 
kan deze sectoren een extra duwtje in de rug geven. Sterkste groei wordt verwacht in de 
kapitaalgoederenindustrie. De machinebouw zal het al gezonde productieniveau verder 
weten te verhogen, de transportmiddelenindustrie ervaart een plus door het eerste 
volle jaar dat Nedcar operationeel is. Vanuit de vrachtwagenproductie wordt wel een min 
verwacht.

Bron: CBS, ING Economisch Bureau

* raming ING Economisch Bureau

Voedings-
industrie
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kunststof
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Elektrotechniek Machinebouw Transport-
middelen

Verwachte productie- 1,5% 0% 1% 1% 3% 2% 4%

ontwikkeling 2015*  

Ontwikkeling afzetvolume

Binnenland  2013 2,5% -7,5% 0% -2% -5,5% -0,5% -23%

 2014 0% 3,5% 2,5% -2% 0.5% 7% 4%

Export  2013 11% -1,5% 3,5% 6% 0,5% 0,5% 6%

 2014 2,5% -2,5% 4% 5% 3,5% 5% 15%

Figuur 3 Groeicijfers zeven industriebranches
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Herstel Nederlandse industrie na crisisjaar blijft achter bij Europees 
gemiddelde
Na de flinke krimp in 2009 volgde in 2010 een hersteljaar. Vervolgens is het 
productievolume van de Nederlandse industrie nog iets toegenomen. In 2014 lag deze 
2,5% boven het niveau van 2010. Hiermee blijft het herstel van de Nederlandse industrie 
achter op andere landen en de EU als geheel. Voor een belangrijk deel is dit te wijten 
aan de malaise in de bouw, die de metaalsector en bouwmaterialenindustrie flink heeft 
geraakt. Daarnaast is er een negatieve impact door bedrijfssluitingen, met Philip Morris 
als één van de meest in het oog springende.

In specifieke branches lag de groei de afgelopen jaren echter wel hoger dan het 
Europese gemiddelde. De voedingsindustrie realiseerde sterke groei en ook de 
machinebouw groeide iets sterker dan het EU-gemiddelde.

Veel uitdagingen om groei te versnellen
Het realiseren van verdere groei van productie en zeker werkgelegenheid is geen 
sinecure. Ook andere Europese landen timmeren industrieel aan de weg, zoals blijkt uit 
de groeivergelijking hiernaast. Daarbij heeft de Europese en dus Nederlandse industrie 
te maken met grote concurrentie uit andere delen van de wereld. Twee trends helpen 
Europa daarbij niet: ten eerste de noodzaak om dichter op de klant te produceren, wat 
de industriële groei in vooral Azië stuwt en de export van Europa naar Azië kan drukken. 
Ten tweede de trend in grondstoffenrijke regio’s, waar Europa niet echt toe behoort, 
om meer waarde toe te voegen aan de bron. Dit stimuleert bijvoorbeeld de industriële 
ontwikkeling in het Midden-Oosten (chemie) en Latijns-Amerika (agrofood), hoewel 
de benodigde kennis en kapitaal ervoor zorgt dat het een langzame beweging is. Ten 
slotte is de concurrentiepositie t.o.v. de VS van met name de chemie aangetast door het 
goedkope schaliegas in dat land.

Grote uitdaging om groei in hogere versnelling te brengen

Bron: Eurostat, ING Economisch Bureau

Niveau 
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Figuur 4 Nederlandse industrie na 2009 minder goed hersteld dan gemiddeld 
in EU
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Veelheid aan trends creëren uitdagingen, maar tegelijkertijd kansen

Volatiliteit en fragmentatie in vraag (mass customization)
Bovenop de uitdagende macro-omgeving zijn er de nodige trends die de industrie 
beïnvloeden. In sommige gevallen gradueel, in andere gevallen rigoureus. Vanuit de 
vraagkant is zowel de toenemende volatiliteit als toenemende fragmentatie een uitdaging. 
Afnemers zijn bezig met optimalisatie van hun product en/of proces en dit vraagt bijna 
per definitie om klantspecifieke oplossingen vanuit leverancierszijde. 

Klantspecifieke oplossingen, maar met standaardisatie en automatisering 
van productie en backoffice
Echter, aan de ontwikkel- en productiekant bij de leverancier is het zaak om 
gestandaardiseerd te werken, wat bijvoorbeeld in de machine- en apparatenbouw de 
trend van modularisatie verder in de hand werkt. Voor toeleveranciers uit de rubber-, 

kunststof- of metaalindustrie betekent het dat kleinere series gemaakt moeten kunnen 
worden, zonder kostenverhogende effecten. Dit vraagt om andere productielijnen en 
-technologieën, die zowel arbeidsproductiviteit als flexibiliteit verhogen. Het is van groot 
belang dat de Nederlandse industrie zowel bij de ontwikkeling van technologieën als het 
toepassen ervan voorop loopt.

Marktpositie kan snel kantelen
Een ander belangrijk gegeven is de snelheid waarmee technologie wordt gekopieerd 
c.q. doorontwikkeld. Productlevenscycli van technologie wordt korter, de time-to-market 
wordt korter. Bovendien kan een sterke marktpositie van een bedrijf compleet draaien als 
een andere partij met een nieuwe succesvolle technologie komt.

Figuur 5 Aantal belangrijke trends in en voor de maakindustrie
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Flexibilisering en optimalisatie komt samen in smart industry

Smart industry begint te leven
De hiervoor genoemde trends draaien uiteindelijk vaak om het vraagstuk van 
verdergaande optimalisatie en flexibilisering. Dit zijn kernbegrippen in smart 
industry, de beleidsagenda van de overheid en de sector om te bouwen aan 
een concurrerender industrie. Centraal hierin staat de versnelde implementatie 
en integratie van ICT en geavanceeerde technologieën (denk aan nano, sensor, 
additive manufacturing, mechatronica e.d.) in productieketens. Na de landelijke 
aftrap op 22 januari 2015 presenteerde de regio Oost-Nederland, met Overijssel 
en Gelderland als belangrijke ‘maakprovincies’, als één van de koplopers haar 
actieagenda.

Zaak om MKB verder bewust te maken en aan te haken
Een eerste en nog altijd belangrijk actiepunt is het informeren en bieden van inzicht 
voor MKB-ondernemingen over smart industry. Dit is van groot belang omdat smart 
industry de Nederlandse industrie geen impuls kan geven als het beperkt blijft tot 
een selecte groep bedrijven en de overheid. Wel is er een verantwoordelijkheid 
van de grotere bedrijven in de keten om voorop te lopen, de standaard te zetten en 
kleinere MKB-toeleveranciers mee te nemen in de richting van smart industry. Bij 
MKB-toeleveranciers moet tegelijkertijd het besef aanwezig zijn dat de toekomstige 
concurrentiepositie afhangt van het wel of niet mee kunnen bewegen met deze 
‘eisen’ van OEM-ers.

In België bestaat het 
actieplan Made Dif-
ferent (Factories of the 
Future 4.0), gedragen 
door de Vlaamse rege-

ring, technologie federatie Agoria 
en onderzoekscentrum Sirris. Doel 
is versterken en toekomstbesten-
dig maken van de maakindustrie 
via concrete actieplannen. In 2018 
dienen 50 bedrijven via dit actie-
plan omgezet te zijn in een ‘factory 
of the future’. Het plan loopt langs 
de lijnen van 7 transformaties: 
world-class productietechnolo-
gieën, integrale ontwerpaanpak, digitale fabriek, medewerkersgerichtheid, 
ge netwerkte organisaties, duurzame productiesystemen en smart productie-
systemen (flexibel en zelflerend en zelfsturend). (www.madedifferent.be)

Op de Hannover 
Messe in april 2011 
werd de term Industrie 
4.0 geïntroduceerd. 
Twee jaar later werd 
het eindrapport en actieagenda 
gepresenteerd. Industrie 4.0 is 
opgebouwd langs zes principes om 
bedrijven te ondersteunen bij de 
implementatie: Internet of Things 
(cyberphyscial systems), virtuele fa-
brieken, zelfbeslissende machines, 
real time inzicht en actie, service-
concepten, modularisatie (zie voor 
meer informatie www.plattform-i40.
de). Duitsland biedt de nodige kan-
sen voor de Nederlandse industrie. 
Vaak ligt de focus op het zuiden 
vanwege de omvangrijke high-tech 
industrie. Echter, in buurprovincie 
Noordrijn-Westfalen is tevens een 
grote maakindustrie. Bovendien 
is er één van de grootste clusters 
binnen het Industrie 4.0-platform: it’s 
OWL (Intelligent Technical Systems 
OstWestfalenLippe).

Nederland staat niet alleen in haar 
inspanningen om de industrie naar 
een hoger niveau te tillen. Europese 
aansluiting, in het bijzonder bij 
buurlanden België en Duitsland, 
verdient dan ook bijzondere aandacht 
in het smart industry programma. 
Hieronder een kort overzicht van de 
programma’s Duitsland en België. Het 
idee is grotendeels hetzelfde, maar 
prioriteiten en uitwerking liggen soms 
anders.
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‘Smarter’ worden met partners

Al veel te winnen met digitale ketenintegratie
Processen binnen bedrijven maar ook tussen bedrijven lopen steeds meer in elkaar 
over. Het integreren van inkoop- en verkoopprocessen met klanten en leveranciers met 
inzet van software leidt tot forse winsten in de keten. Het gaat hierbij niet alleen om het 
verbeteren van marge. Vanuit concurrentie-oogpunt is het verbeteren van dienstverlening 
en verkorten van de time-to-market op zichzelf al een essentieel winstpunt. Het voorbeeld 
van machinebouwer Agrifac (zie box) toont aan wat ‘smart’ kan betekenen op het gebied 
van ketenintegratie.

Nieuwe inkomstenbronnen, bijvoorbeeld door real-time inzicht
Inzet van technologie zal ook leiden tot nieuwe inkomstenbronnen. Vanuit de 
machinebouw is predictive maintance een belangrijke ontwikkeling. Met technologie kan 
veel beter worden gemeten in hoeverre machines onderhoud nodig hebben en wanneer. 
Op basis van deze data kunnen machinebouwers beter plannen, maar bovenal een 
betere product / dienstcombinatie aanbieden. Het voorkomen van stilstaande machines 
is wat elk productiebedrijf wil. Voor de (machine)leverancier een belangrijke kans op 
onderscheidend vermogen.

Klein beginnen
Smart industry kent een veelheid aan dimensies en elementen. Dit kan leiden tot 
onduidelijkheid bij ondernemers, zeker als het gaat om het toepassen ervan in de 
praktijk. ‘Klein’ beginnen’ is wat dat betreft raadzaam: een specifiek product of proces, 
gekoppeld aan afnemer of leverancier, onder de loep nemen en met een (technologie)
partner zoeken naar de vlakken waar en hoe prestatie en flexibiliteit kunnen worden 
vergroot.

Ketenintegratie in de praktijk, Agrifac
Agrifac is producent van landbouwspuiten 
en bietenrooiers. Bij het bedrijf in Steenwijk 
werken 95 medewerkers. De belangrijkste 
uitdaging voor het bedrijf is om steeds 
meer productvariëteiten te leveren, met bovendien kortere levertijden en 
zonder voorraden in de keten. Voorraden kunnen een beperking zijn voor 
de innovatiesnelheid, omdat dan voorraden soms nog weggewerkt moeten 
worden voordat een innovatie ‘ingefaseerd’ kan worden. Agrifac heeft hierdoor 
de samenwerking met leveranciers geïntensiveerd waarbij informatiedeling 
een vereiste is. Dit creëert een win-win situatie waardoor de meeste 
leveranciers hier ook toe bereid zijn. Om dit te vertalen in de praktijk werkt 
Agrifac samen met ICT-bedrijf Tradecloud.
 
TradeCloud zorgt ervoor dat informatie in de keten kan worden gedeeld en 
logistieke transacties worden geautomatiseerd. Hierdoor kan Agrifac snel 
anticiperen op de marktvraag en bovendien worden overheadkosten tot een 
minimum beperkt. De verkooporderpositie van Agrifac wordt automatisch 
in de keten gedeeld zodat de toeleverketen weet wat benodigd is om de 
eindklanten te bedienen. Dit zorgt voor een veel kortere orderdoorlooptijd. 
Verder worden transacties via TradeCloud afgehandeld: inkooporders worden 
aangeboden en bevestigd door leveranciers. De leverbetrouwbaarheid is 
hierdoor enorm toegenomen (% te late levering gezakt van 14 tot ruim onder 
de 3%). Dit heeft ook sterk bijgedragen aan het kunnen elimineren van het 
magazijn.
 
Vanuit financieel oogpunt levert deze werkwijze Agrifac een forse 
kostenbesparing op. Waar in een eerder stadium 10% van de toegevoegde 
waarde nodig was om de productie te besturen, is dit inmiddels gezakt tot 
onder de 4% en de verwachting is dat dit gaat zakken tot onder de 1%. Verder 
is de omloopsnelheid van de voorraad meer dan vervijftienvoudigd en is de 
productie (mede hierdoor) zelf financierend.
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Disclaimer
De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen
enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd
zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten
die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld
door hun nationale toezichthouders aan de uit oefening van hun vak. Deze publicatie is
opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie
van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen
beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig
financieel instrument. Deze publicatie is louter informatief en mag niet worden beschouwd
als advies. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft
alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie
waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank
N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is.
De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging.
ING Bank N.V. noch één of meer van haar directeuren of werknemers aanvaardt enige
aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade voortkomend uit het gebruik
van (de inhoud van) deze publicatie alsmede voor druk- en zetfouten in deze publicatie.
Auteursrecht en rechten ter bescherming van gegevensbestanden zijn van toepassing op
deze publicatie. Overneming van gegevens uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron
wordt vermeld. In Nederland is ING Bank N.V. geregistreerd bij en staat onder toezicht van
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

De tekst is afgesloten op 25 februari 2015.
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