Onderzoek levert onomstotelijk bewijs

Deelnemers Programma Groeiversneller groeien aantoonbaar beter
Utrecht, 1 juni 2011 – Ondernemingen die deelnemen aan het landelijke Programma
Groeiversneller presteren uitdrukkelijk beter dan andere bedrijven. Dat is de directe
conclusie van een onderzoek in samenwerking met het CBS. Deelnemers aan het
programma zijn hiervoor op een aantal prestatie-indicatoren vergeleken met een
controlegroep van andere bedrijven. De deelnemers groeiden in het jaar 2009
gemiddeld 22 procentpunt meer in bruto-omzet dan de controlegroep. De
onderzoeksresultaten worden op 6 juni tijdens het High Growth Forum gepresenteerd
door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
Het Programma Groeiversneller, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, helpt bedrijven met een omzet van enkele miljoenen euro’s om
binnen vijf jaar door te groeien naar een omzet van twintig miljoen euro. De uitvoering is in
handen van het High Growth Stars Consortium: een samenwerkingsverband van PwC, AKD
Advocaten & Notarissen, de Baak, Philips Innovation Services en het platform voor
groeiondernemers Port4Growth. Inmiddels nemen meer dan honderd ondernemers deel aan
het programma. Het programma startte in 2009 en bevindt zich halverwege de vijfjarige
overeenkomst met het ministerie.
Opzet onderzoek
Het centrale onderwerp van het onderzoek is de ontwikkeling van de deelnemers op een
aantal prestatie-indicatoren. Dit zijn onder meer de groei van de bruto-omzet, de groei van
de omzet in het buitenland, het aantal landen waarin een bedrijf actief is, de investeringen in
innovatie en productontwikkeling en het aantal personen op de loonlijst. Om een goede en
objectieve vergelijking te maken, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een zo
goed mogelijk vergelijkbare controlegroep samengesteld. Vervolgens is de ontwikkeling van
de deelnemers en die van de controlegroep in 2009 ten opzichte van 2008 bepaald.
Onderzoeksresultaten
Het onderzoek laat er geen misverstand over bestaan: de deelnemersgroep presteert
nadrukkelijk beter dan de controlegroep. De ondernemingen die in 2009 met het programma
begonnen, groeiden in dat jaar 22 procentpunt meer in bruto-omzet dan de controlegroep.
Ook de gemiddelde toename van het aantal medewerkers (+ 8%) is veelzeggend. Cruciaal
zijn verder de groei in omzet uit het buitenland (55 procentpunt meer dan de controlegroep)
en de ontwikkeling in bestedingen aan innovatie en productontwikkeling (+ 45%).
Aanpak werkt
De resultaten van het onderzoek worden door het ministerie gepresenteerd tijdens het High
Growth Forum, op maandag 6 juni 2011 in Fort Voordorp. De uitkomsten van het onderzoek,
in combinatie met het enthousiasme van de deelnemers en de goede ervaringen met het
programma, tonen aan dat de aanpak werkt. De toegepaste concepten zoals het maken van
de strategische foto, het zorgvuldig uitstippelen van het groeipad, het sparren met collegagroeiondernemers en de brede expertise vanuit de consortiumpartners leiden tot beter
groeien. In september 2011 start weer een nieuwe groep met het inmiddels vernieuwde
programma.
Voor meer informatie: www.programmagroeiversneller.nl.
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