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MANAGEMENTSUMMARY 

In deze scriptie zal worden ingegaan op de problematiek die komt kijken bij het starten 
van een hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt. Voor een 
dergelijke onderneming kan geconstateerd worden dat de kans van slagen erg klein is. 
Ook is er een onwenselijk hoge investeringsbehoefte voor deze ondernemingen. De 
oorzaak van deze kleine slagingskans en de hoge investeringsbehoefte komt voort uit 
vier probleemgebieden waar een startende hightech onderneming met een nieuw product 
voor een nieuwe markt mee te maken heeft, te weten: 

1. het starten van een onderneming; 
2. een hightech onderneming; 
3. een nieuw product; 
4. een nieuwe markt. 

Uit een analyse van de vier probleemgebieden is de probleemstelling afgeleid, te weten 

De slagingskans van een startende hightech onderneming met een nieuw product voor een 
nieuwe markt is in de eerste vijf jaar laag (15% bij benadering), ook is de 
investeringsbehoefte hoog waardoor de gevolgen van het falen groot zijn. 

De gewenste situatie voor een startende hightech onderneming met een nieuw product 
voor een nieuwe markt is een situatie waarin de kans van slagen minimaal 50% is. Dit 
heeft als gevolg dat de individuele slagingskans van ieder probleemgebied tussen de 85% 
en 90% procent moet liggen. Tevens is het wenselijk om de investeringsbehoefte te 
verlagen naar een niveau wat voor de onderneming haalbaar is. De vraag is nu of er een 
systematiek te ontwikkelen is, die zowel de kans van slagen vergroot als de 
investeringsbehoefte terugdringt, ofwel: 

Kan er een systematiek worden geformuleerd waarmee de start-up van een (Nederlandse) 
hightech onderneming met een nieuw product bestemd voor een nieuwe markt in de eerste 
vijf jaar van haar bestaan de slagingskans van de organisatie kan verhogen tot 50% en de 
investeringsbehoefte kan reduceren tot een voor de onderneming acceptabel niveau? 

Naar aanleiding van deze onderzoeksvraag is een analyse gemaakt van de vier 
probleemgebieden. De analyses zijn uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek en 
kwalitatieve interviews met relevante partijen voor ieder probleemgebied. 

Uit de analyse van de startende onderneming zijn vier kenmerkende eigenschappen voor 
een onderneming en vijf succesfactoren voor de startende onderneming geïdentificeerd. 
De vijf succesfactoren kunnen de kans van slagen voor een startende onderneming 
vergroten. 

De analyse van een hightech onderneming heeft geleid tot een definitie van de hightech 
onderneming en de realisatie dat een hightech onderneming graag snel tot export komt. 
Ook is er een methodologie geïdentificeerd om te bepalen welke toetredingsmethode het 
meest wenselijk is voor een onderneming. 

Na deze twee analyses is er gek8ken naar het nieuwe product. Hierbij is uitgegaan van 
het feit dat aan een nieuw product een productontwikkelingstraject ten grondslag ligt. 
De analyse is dan ook gericht op dit productontwikkelingstraject, dat heeft geresulteerd 
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in een systematische manier van werken met gestandaardiseerde activiteiten en 
mijlpalen. 

De laatste analyse is gericht op de nieuwe markt. Bij een nieuwe markt is het belangrijk 
de nieuwe markt goed te kennen alvorens een product te introduceren. Om deze reden is 
het belangrijk de verschillende belanghebbenden in de omgeving goed te kennen. Er is 
een in deze analyse een aanpak geïdentificeerd die als houvast kan dien bij de 
identificatie van de verschillende belanghebbenden. 

Nadat alle analyses zijn uitgevoerd zijn er tien ontwerpcriteria geïdentificeerd. Deze 
criteria komen voort uit de analyses en zijn de voorwaarden waar het oplossingsontwerp 
aan moet voldoen. Vanuit de ontwerpcriteria is er voor ieder probleemgebied een 
objectontwerp geformuleerd. De objectontwerpen zijn vervolgens geïntegreerd in het 
procesontwerp. Dit procesontwerp is een systematiek die de kans van slagen verhoogd en 
de investeringsbehoefte terugdringt voor een startende hightech onderneming met een 
nieuw product voor een nieuwe markt. 

Nadat het ontwerp is geformuleerd is het toegepast op één hightech start-up case, met 
een nieuw product voor een nieuwe markt, namelijk voor KISS Automotive. Dit is 
gedaan om na te gaan in hoeverre het ontwerp ook het gewenste resultaat kan bereiken. 
Tevens is de case/ het oplossingsontwerp voorgelegd aan twee management consultants 
met praktijkervaring, die hun mening over het ontwerp hebben gegeven. 

Na de ontwikkeling van het ontwerp en de implementatie van het ontwerp in de case, 
zijn er twee belangrijke conclusies getrokken over het gebruik van het ontwerp voor 
startende hightech ondernemingen met een nieuw product voor een nieuwe markt. Ten 
eerste is het de verwachting dat de systematiek beschreven in het ontwerp de kans van 
slagen vergroot. Ten tweede is de investeringsbehoefte verminderd tot een voor de 
onderneming acceptabel niveau. 

Na deze conclusies zijn er nog een aantal aanbevelingen gedaan voor de potentiële 
gebruikers van het ontwerp met de systematiek voor een startende hightech 
onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt, over het gebruik en 
aandachtpunten bij gebruik van de systematiek. 
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INTRODUCTIE 

De valorisatie van kennis is tegenwoordig een belangrijk punt op de agenda van 
universiteiten. Valorisatie houdt in dat de op een universiteit verkregen kennis wordt 
overdragen van een universiteit naar een onderneming. Het Hybrid TukTuk Project aan 
de Technische Universiteit Eindhoven (hierna te noemen:" TU/e") is een voorbeeld van 
een dergelijk project, waarbij het de intentie is om kennis van de TU/e over te dragen 
naar een onderneming. 

In dit specifieke geval doet de TUie mee aan een wedstrijd welke georganiseerd wordt 
door Enviu. In deze wedstrijd participeren verschillende universiteiten in Nederland en 
India. In deze wedstrijd is het is de bedoeling dat er een product wordt ontwikkeld dat, 
als toevoeging op de huidige tuktuk, de tuktuk schoner en zuiniger moet maken. 
Daarnaast wordt er een plan opgesteld om het product in India te introduceren. In 
hoofdstuk twee is een uitgebreidere beschrijving te vinden van de wedstrijd 
georganiseerd door Enviu en de deelname van de TU/e aan deze wedstrijd. 

In de wedstrijd worden zowel het technische ontwerp van het nieuwe product als een 
businessplan voor het toekomstige bedrijf dat het product gaat vermarkten opgeleverd. 
Zowel de productontwikkeling als het businessplan bieden verschillende uitdagingen. In 
deze scriptie zal worden ingegaan op de uitdagingen die voortkomen uit het businessplan 
dat wordt ontwikkeld voor de wedstrijd. Hierbij wordt aangenomen dat het te 
ontwikkelen product al bestaat, hetgeen tot gevolg heeft dat het KISS Automotive al een 
product in haar productassortiment heeft. 

Deze scriptie gaat in op de problematiek voortkomend uit het starten van een hightech 
onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt. Centraal hierin staat het 
probleem dat de kans van falen voor een startende hightech onderneming met een nieuw 
product voor een nieuwe markt groot is. Er zijn hier vier belangrijke probleemgebieden 
in te ontdekken die in hoofdstuk twee uitgebreid uiteengezet worden. De vier 
probleemgebieden zijn: 

• het starten van een onderneming. 
• een hightech onderneming. 
• een nieuw product. 
• een nieuwe markt. 

Voor elk van de vier deelproblemen is uitgebreid onderzoek gedaan. Voor elk van de 
probleemgebieden is veel literatuur beschikbaar. Er is echter zeer weinig literatuur te 
vinden over het overkoepelende probleem. Dit onderzoek is er op gericht om inzicht te 
krijgen in de vier deelgebieden om hiermee vervolgens de problematiek die bij het 
starten van een hightech onderneming met een nieuw product met een nieuwe markt zo 
veel mogelijk weg te nemen. 

Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken zal er in deze scriptie een 
oplossingsontwerp voorgesteld worden dat de toekomstige onderneming, KISS 
Automotive, als leidraad voor haar strategie kan gebruiken om succes te bereiken. Een 
uitgebreide beschrijving van het centrale probleem en de vier probleemgebieden is terug 
te vinden in hoofdstuk 2. Nadat het probleem is uiteen gezet, zal er door middel van 
desktoponderzoek en kwalitatief empirisch onderzoek worden getracht inzicht te krijgen 
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in de problematiek rondom het starten van een nieuwe hightech onderneming, met een 
nieuw product en opererend in een nieuwe markt. 

Na zojuist genoemde analyse kunnen de ontwerpcriteria geïdentificeerd worden op basis 
waarvan het ontwerp kan worden opgesteld. Als het ontwerp van de oplossing is 
gepresenteerd zal dit worden uitgewerkt voor KISS Automotive. De gegevens voor de 
uitwerking van het ontwerp zullen ook weer door middel van desktoponderzoek en 
kwalitatief empirisch onderzoek worden vergaard. Deze laatste stap zal in enige mate 
inzicht geven in de bruikbaarheid van het eerder geformuleerde conceptuele model. Om 
de bruikbaarheid en implementeerbaarheid verder te toetsen, zal er ook door middel van 
een expert panel review worden gekeken naar de bruikbaarheid van het ontwerp. 
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HOOFDSTUK 1: HET HYBRID TUKTUK PROJECT 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het TU/e Hybrid TukTuk project. Het zal een 
kort overzicht geven van het Hybrid TukTuk Project en de wedstrijd. Deze wedstrijd is 
de aanleiding voor deze scriptie en het is daarom goed om inzicht te hebben in de 
wedstrijd en dit tuktuk project. 

1.1 HET PROBLEEM 

Stedelijke gebieden in Zuid Oost-Azië hebben veel last van luchtvervuiling. Dit is het 
gevolg van een hoge bevolkingsdichtheid en weinig milieubewustzijn. Een belangrijke 
oorzaak van de milieuvervuiling in Zuid Oost-Azië betreft de in dit project centraal 
staande autoriksja (ook wel tuktuk genoemd). Deze voertuigen worden veelvuldig 
gebruikt als taxi en zijn verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de 
binnenstedelijke vervuiling in India. 

De belangrijkste reden dat de tuktuk's zo vervuilend zijn, is de tweetaktmotor waarmee 
het voertuig is uitgerust. Hoewel deze tweetaktmotor goedkoop, betrouwbaar en sterk is 
verbruikt zij in vergelijking tot een viertaktmotor erg veel brandstof. Tevens is de 
verbranding erg vervuilend. 

1.2 DE UITDAGING 

Bovenstaand probleem betreffende de vervuiling van de tuktuk zijn in Nederland 
herkend met als kans om een duurzame ontwikkeling te doen. Dit heeft geleid tot de 
Hybrid tuktuk Battle, geïnitieerd door Enviu. 

Enviu is een organisatie die er naar streeft een wereld te creëren waarin duurzaamheid 
en innovatief ondernemerschap waarde creëert voor mens en planeet. Deze visie wordt 
gerealiseerd door jonge, ondernemende mensen te inspireren om samen te werken en 
daarmee winstgevende, duurzame oplossingen te bedenken voor zowel milieu- alsook 
sociale problemen. Enviu heeft er in dit project voor gekozen om een wedstrijd uit te 
schrijven. In deze wedstrijd strijden verschillende universiteiten in Nederland en India 
om de beste oplossing te bedenken voor het vervuilingprobleem in India veroorzaakt door 
de tuktuk. 

1.3 DE vVEDSTRIJD 

De tuktuk tekent het straatbeeld in Zuid Oost-Azië. De meeste zijn echter terug te 
vinden in India. In India rijden er naar schatting tussen de drie en vijf miljoen tuktuk's 
rond. Aangezien er in India zoveel van deze voertuigen rondrijden, is de verwachting dat 
hier de impact van het onderzoek het grootste zal zijn. 

Enviu heeft aan ieder deelnemend team in de wedstrijd een tuktuk geleverd. Het betreft 
een tweetakt Bajaj model. Deze tuktuk zal zodanig door de deelnemers worden 
aangepast dat er minder benzine verbruikt wordt. Het voertuig is daardoor minder 
vervuilend en dus beter voor het milieu. Een positief - en zeker niet onbelangrijk -
neveneffect van de vermindering van benzinegebruik betreft het feit dat de bestuurder 
van de tuktuk meer gaat verdienen. Hij is immers minder geld kwijt aan benzine. Dit 

10 



neveneffect zou ertoe kunnen leiden dat er een verbetering van zijn leefomstandigheden 
ontstaat. 

1.4 DE OPLOSSING 

De technische oplossing die de deelnemers aan de wedstrijd moeten formuleren, zal 
samen met een businessplan, dat inzicht moet geven in hoe het product het beste kan 
worden vermarkt in India, worden opgeleverd aan het einde van de wedstrijd. 

De hoofddoelstellingen van de Hybrid tuktuk wedstrijd zijn: 

• vermindering van C02 uitstoot. 
• verbetering van de luchtkwaliteit in Indiase steden. 
• verbetering van de sociale en economische situatie van tuktuk chauffeurs in 

India. 
• het stimuleren van innovatie en het inspireren van jonge ondernemers. 

Een van de deelnemende teams aan de wedstrijd is het TU/e Hybrid TukTuk Team. Dit 
team combineert zowel op technisch als zakelijk gebied de kennis van verschillende 
professoren en studenten vanuit verschillende disciplines en faculteiten . Verder zijn er 
bij het project sponsoren betrokken die hun expertise inbrengen om de deelname aan 
deze wedstrijd tot een succes te maken. 

Volgens het TU/e Hybrid TukTuk Team is de beste oplossing voor de vervuilende tuktuk 
een hybride oplossing. In hoofdstuk 4 en appendix B zal er stilgestaan worden bij de 
precieze kenmerken van de oplossing, hier zal een korte beschrijving volgen. 

De hybride oplossing van de TU/e is een micro-hybride oplossing. Dit is een innovatief 
start-stop systeem, dat ervoor zorgt dat de motor van het voertuig afslaat als het 
voertuig stilstaat en start als het voertuig weer op wil trekken. Dit systeem heeft 
verschillende voordelen, waaronder: 

1. een korte ontwikkelingstijd; 
2. een lage kostprijs; 
3. een realistische terugverdientijd van een jaar voor de chauffeur. 
4. een hoge betrouwbaarheid. 

Het eerste voordeel maakt het mogelijk om snel te beginnen met de verkoop, hetgeen de 
invloed op het milieu en sociale leefomstandigheden vergroot. Het tweede voordeel 
maakt het mogelijk het product voor een lage prijs te verkopen. Deze lage prijs zal de 
introductie vergemakkelijken en de acceptatie vergroten. Het derde voordeel, de 
realistische terugverdientijd van een jaar, maakt het voor de chauffeur een acceptabele 
en aantrekkelijke investering, hetgeen ook weer een positieve invloed heeft op de 
acceptatie. Verder is er in het ontwerp rekening gehouden met het feit dat het product 
gemakkelijk te bevestigen, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en praktisch/ simpel moet 
zijn. Kortom er is in het productontwerp gestreefd naar een product dat de toekomstige 
onderneming KISS Automotive een goede uitgangspositie om te starten met ondernemen 
geeft. 
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HOOFDSTUK2:0NDERZOEKSAANPAK 

In dit hoofdstuk zal de onderzoeksaanpak worden beschreven. Er zal worden ingegaan 
op de probleemstelling, de onderzoeksvraag, de onderzoeksmethode en de opzet van het 
verslag. De probleemstelling en de onderzoeksvraag geven weer wat het onderzoek zal 
opleveren. De onderzoeksmethode geeft weer hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. Tot 
slot beschrijft de verslagopzet hoe dit onderzoek in deze scriptie wordt beschreven. 

2.1 PROBLEEMSTELLING 

De start-up van een hightech onderneming is een veel besproken en onderzocht 
fenomeen . De recentelijk opgekomen trend in kennis valorisatie is aanleiding geweest 
voor veel onderzoek (Vohora, Wright, & Lockett, 2004; Krabel & Mueller, 2009; 
Geenhuizen & Soetanto, 2009). Hierbij is het verminderen van risico en het verkrijgen 
van inzicht in wat een onderneming nu tot een succes maakt een belangrijk onderwerp 
(Kakati, 2003; Stuart & Abetti, 1987; Maidique, 1985). Dit omdat het starten van een 
hightech onderneming over het algemeen gezien wordt als een risicovolle activiteit met 
een grote kans op falen. Deze kans van falen wordt voor een startende hightech 
onderneming nog groter, als er met een nieuw product een nieuwe markt bediend moet 
worden, zoals bij KISS Automotive het geval is. 

Bovenstaande in acht nemende leidt tot de volgende constatering: "De kans op falen voor 
de start-up van een hightech onderneming met een nieuw product bestemd voor een 
nieuwe markt is groot." 

Deze grote kans van falen komt voort uit vier probleemgebieden die universeel zijn voor 
elke startende hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt. De 
probleemgebieden kunnen worden onderscheiden in een viertal onderdelen, te weten: 

• het starten van een nieuwe onderneming; 
• een hightech onderneming; 
• een nieuw product en 
• een nieuwe (onbekende) markt. 

Het starten van een nieuwe onderneming 

Het eerste probleemgebied is de nieuwe onderneming. Het starten van een nieuwe 
onderneming is een risicovolle activiteit die vaak mis gaat. Van de nieuw gestarte 
ondernemingen faalt 40% al in de eerste vijf jaar en zelfs 90% in de eerste 10 jaar 
(Timmons, 1990). Over het algemeen kan men het starten van een nieuwe onderneming 
beschouwen als een risicovolle activiteit. 

Het starten van een hightech onderneming 

Het tweede probleemgebied is het starten van een hightech onderneming. Dit is een 
specifiek type onderneming welke unieke typerende eigenschappen heeft. Hoewel de 
hightech onderneming vaak geassocieerd wordt met een verhoogd risico is deze 
associatie niet gegrond (Baruch, 1997). 
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De start-up van een hightech onderneming brengt verder een snelle focus op export van 
de techniek met zich mee, opdat de hoge ontwikkelingskosten snel kunnen worden 
terugverdiend (Burgel, Fier, Licht, & Murray, 2000). Een ander argument voor de start
up van de hightech onderneming om zich snel te richten op nieuwe (buitenlandse) 
markten is het feit dat een snelle focus op export een positieve impact heeft op de 
toekomstige potentiële verkoop (Doutriaux, 1992). Voor hightech ondernemingen is de 
geprefereerde methode om een buitenlandse markt te betreden een joint venture (Burgel 
& Murray, 1999). Dit is een specifieke uitdaging, omdat export naar nieuwe, overzeese/ 
andere geografische markten ook risico's met zich mee brengt. 

Een nieuw product 

Het derde probleemgebied is het nieuwe product. Hoewel productontwikkeling een 
belangrijke factor is in de competitieve kracht van een bedrijf (Crawford, 1987), is het 
tevens een riskante activiteit (Calantone & Benedetto, 1988). Literatuur over het succes 
in productontwikkelingstrajecten en R&D projecten is uitgebreid aanwezig (Balachandra 
& Friar, 1997 

Een nieuwe markt 

Het vierde en laatste probleemgebied dat van belang is, is de nieuwe markt. Dit wil 
zeggen dat de hightech onderneming een product wil introduceren in een markt die nog 
onbekend is met het product. Het succes van het product in een nieuwe markt hangt af 
van veel factoren en waarbij zowel technische als marketingaspecten een rol spelen. De 
vaardigheden van de onderneming zijn op dit gebied direct van invloed op de mate van 
succes (Calantone & Benedetto, 1988). Voor een startende onderneming moeten we 
constateren dat de vaardigheden van de onderneming beperkt zijn en dat er dus risico 
bestaat bij het betreden van een nieuwe markt. 

Alle vier de problemengebieden brengen unieke uitdagingen en risico's met zich mee, die 
bijdragen aan het hoge risico voor een startende hightech onderneming met een nieuw 
product bestemd voor een nieuwe markt. Hier komt nog een extra moeilijkheid voor de 
startende onderneming bij, inhoudende dat ieder probleemgebied met zijn eigen risico's 
interactie heeft met een ander probleemgebied, waardoor er een kleine kans op succes 
bestaat voor de onderneming. 

Het tweede probleem van de hightech onderneming met een nieuw product voor een 
nieuwe markt is het feit dat ze te maken heeft met een hoge kapitaalbehoefte. Deze hoge 
kapitaalbehoefte is ongewenst vanwege twee redenen. Ten eerste heeft de startende 
onderneming een beperkte hoeveelheid middelen. Ten tweede zijn de gevolgen van de 
risico's erg hoog als gevolg van de hoge investeringen. 

De complexiteit van en de interactie tussen zojuist genoemde afzonderlijke 
probleemgebieden brengen met zich mee dat het lastig is in te schatten hoe groot de 
kans van slagen van een startende hightech onderneming in een bepaald geval precies 
is. Wel is het mogelijk, een benadering van de totale faal/slagingskans te maken door de 
faal/ slagingskansen van de probleemgebieden onafhankelijk van elkaar te beschouwen. 
In het navolgende zal een algemene beschouwing worden gegeven waarin op basis van 
de in de literatuur geldende opvattingen omtrent de kans van slagen van een startende 
hightecht onderneming een benadering wordt gegeven van de slaagkans. 
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Zo is bekend dat de faalkans van een startende onderneming ongeveer 40% is in de 
eerste vijf jaar (Timmons, 1990). Wat betreft de nieuwe markttoetreding is bekend dat 
binnen vijf jaar 61,5% van de nieuwe toetreders zich weer terugtrekt (Geroski, 1995), dit 
impliceert een faalkans binnen vijf jaar voor 61.5% van de exporterende bedrijven in 
nieuwe markten. 

De praktijk leert dat de meeste startende hightech ondernemingen wensen toe te treden 
tot een nieuwe markt in de vorm van een joint venture (Burgel & Murray, 1999). Echter 
zijn ook aan deze rechtsvorm risico's verbonden .. De kans dat een joint venture namelijk 
mislukt is 21,4% (Hoffmann & Schlosser, 2001). 

De laatste factor die bijdraagt aan de hoge faalkans van een startende hightech 
onderneming betreft de ontwikkeling van een nieuw product voor een nieuwe markt. Uit 
de literatuur blijkt dat,ongeveer 42% van de bedrijven die een nieuw product in een 
nieuwe markt wensen te introduceren faalt in de eerste vijf jaar (Page, 1993). 

Als aangenomen wordt dat de kans op succes voor een startende hightech onderneming 
met een nieuw product voor een nieuwe markt gedefinieerd wordt als succes op alle vier 
de probleemgebieden door de startende hightech onderneming dan kan de kans op succes 
worden afgeleid uit de faalkansen op de verschillende probleemgebieden tezamen. Er 
kan gesteld worden, dat de kans op succes voor een startende hightech onderneming met 
een nieuw product voor een nieuwe markt ongeveer 15% is. 

Niet alleen heeft een startende hightech onderneming met een nieuw product een lage 
kans op slagen ofwel een hoge faalkans, ook de investeringsbehoefte is hoog. Een 
productontwikkelingstraject is een dure aangelegenheid en vereist een aanzienlijke 
hoeveelheid middelen om die ontwikkeling te realiseren. Het product in de case study, 
van KISS Automotive kost (indien men alle benodigde activiteiten zelf uitvoert) ongeveer 
€1.800.000,00. In deze berekening heeft men enkel en alleen de kosten meegenomen die 
gemoeid zijn bij de ontwikkeling van het productidee. De kosten van productie, 
distributie en verkoop zich hier niet in opgenomen. Hoewel dit bedrag enkel in deze case 
study van toepassing is op één product en dit per product en bedrijf zal verschillen, kan 
er uit dit voorbeeld wel worden afgeleid dat de investeringsbehoefte van een startende 
hightech onderneming in beginsel hoog is vanwege de noodzaak producten te 
ontwikkelen. 

Uit het voorgaande kan men concluderen dat de kans van falen voor een startende 
hightech onderneming die een nieuw product in een nieuwe markt wenst te plaatsen 
onwenselijk hoog is. De kans op falen is immers maar liefst 85%. Daarenboven is de 
investeringsbehoefte van een startende hightech onderneming met een nieuw product in 
een nieuwe markt erg groot wegens het dure ontwikkelingsproject Zojuist genoemde 
constateringen in ogenschouw nemende komt men tot de volgende probleemstelling: 

De slagingskans van een startende hightech onderneming met een nieuw 
product voor een nieuwe markt is in de eerste vijf jaar laag (15% bij 
benadering), ook is de investeringsbehoefte hoog waardoor de gevolgen van het 
falen groot zijn. 

Hoewel er over ieder afzonderlijk probleemgebied veel literatuur is geschreven, kan er 
weinig literatuur gevonden worden aangaande dit totale probleem. Met name de 
interactie tussen de afzonderlijke probleemgebieden is in de literatuur onderbelicht. Dit 
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is opvallend, aangezien een startende hightech onderneming haar kans op succes kan 
vergroten door op alle vier de probleemgebieden te excelleren. 

Los van het feit dat in de literatuur weinig wordt gesproken over de interactie tussen de 
verschillende probleemgebieden, wordt in de literatuur weinig aandacht besteed aan de 
lange termijn planning die een startende hightech onderneming in kaart zou moeten 
brengen. Deze lange termijn planning is juist voor een startende hightech onderneming 
van groot belang (Berry, 1998). Een startende hightech onderneming waaronder KISS 
Automotive zal om op termijn een rendabele en gezonde onderneming te kunnen worden, 
geleid moeten worden door een groeistrategie. Deze groeistrategie moet geformuleerd 
zijn binnen een kader van omgevingsfactoren, competitieve mogelijkheden, marktkansen 
en beschikbare middelen (Berry, 1998; Duchesneau & Gartner, 1990). Ook zal deze 
groeistrategie alle vier de probleemgebieden en de interactie daartussen in acht moeten 
nemen. 

2.2 DE ONDERZOEKSVRAAG 

De onderzoeksvraag is de centrale vraag in deze scriptie. Zij geeft enerzijds het probleem 
weer. Anderzijds geeft zij inzicht in de gewenste situatie. De gewenste situatie is in dit 
geval een situatie waarin het risico evenals de investeringsbehoefte voor een startende 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt aanzienlijk kleiner 
is. Het is niet realistisch uit te gaan van een situatie waarin de kans op falen van een 
startende hightech onderneming wordt geschat op nul. Op elk van de vier 
probleemgebieden zal altijd een kans op falen aanwezig zijn. Dit risico is niet uit te 
sluiten. 

Teneinde de kans van slagen voor een startende hightech onderneming te vergroten, 
dienen de individuele slagingskansen van de vier probleemgebieden aanzienlijk te 
worden verhoogd. Wil men een totale slagingskans van 50% behalen, dan moeten de 
slagingspercentages van de vier probleemgebieden afzonderlijk tussen de 80 en 90 
procent zijn. Hoewel dit hoge slagingspercentages zijn om vanuit te gaan, is het wel een 
goed streven voor een startende hightech onderneming. 

Als gesteld is het tevens van belang de kapitaalbehoefte van een startende hightech 
onderneming zo laag mogelijk te maken. Hier zijn tal van mogelijkheden voor. Denk 
hierbij aan kwaliteitsvermindering, minder testen, het inhuren in plaats van 
aanschaffen van materiaal, het uitbesteden van activiteiten, etc. De meest voor de hand 
liggende mogelijkheid voor het verlagen van de investeringen voor een startende 
hightech onderneming bestaat uit het ontplooien van bepaalde activiteiten in 
samenwerking met een andere partij. Bijkomend effect van een dergelijke samenwerking 
is echter wel dat dit ten koste van de winstmarge zal gaan. 

De mate waarin de investeringsbehoefte dient te worden aangepast is afhankelijk van de 
verhouding tussen de beschikbare hoeveelheid middelen die een startende hightech 
onderneming tot haar beschikking heeft en de benodigde hoeveelheid middelen om het 
product in de markt te introduceren. Ook kan men hierbij de middelen die door middel 
van investeringen zijn te verwerven in beschouwing nemen. Dit wil dus zeggen dat er 
per startende hightech onderneming een andere procentuele vermindering van de 
investeringen nodig zal zijn om het gewenste investeringsniveau te behalen. 
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De centrale vraag die nu naar voren komt, is of er met behulp van een bepaalde 
systematiek de gewenste situatie voor de startende hightech onderneming bereikt kan 
worden, ofwel: 

Kan er een systematiek worden geformuleerd waarmee de start-up van een 
(Nederlandse) hightech onderneming met een nieuw product bestemd voor een 
nieuwe markt in de eerste vijf jaar van haar bestaan de slagingskans van de 
organisatie kan verhogen tot 50% en de investeringsbehoefte kan reduceren tot 
een voor de onderneming acceptabel niveau? 

Zoals uit de probleembeschrijving blijkt, zijn er verschillende aspecten die nader moeten 
worden onderzocht om antwoord te geven op laatstgenoemde onderzoeksvraag. 
Allereerst moet er gekeken worden naar de eigenschappen van een startende 
onderneming en wat er organisatorisch gedaan kan worden om het risico zo klein 
mogelijk te maken. Ten tweede moet er gekeken worden wat een hightech onderneming 
is en hoe deze zo snel mogelijk en met zo min mogelijk risico een externe markt kan 
bedienen. Als derde is het belangrijk inzicht te krijgen in het te ontwikkelen product en 
het proces dat leidt tot een nieuw product. Als deze aspecten bekend zijn, kan er worden 
gekeken worden naar de markt, de omgeving en de eindgebruiker. Hieruit komen de 
volgende deelvragen voort: 

Deelvragen: 

1. Wat zijn de eigenschappen van een startende onderneming? 
2. Welke factoren beïnvloeden succes in een startende onderneming? 
3. Wat is een hightech onderneming? 
4. Hoe kan een hightech onderneming snel en succesvol tot export komen? 
5. Wat is het product van KISS Automotive? 
6. Hoe ziet het proces van idee tot product eruit? 
7. Hoe kunnen de belanghebbende partijen van een organisatie in kaart 

gebracht worden? 
8. Hoe kan men bepalen of er kan worden samengewerkt met deze 

partijen? 

2.3 DOELSTELLING 

De doelstelling van deze scriptie is om een systematiek te formuleren waarmee een 
startende hightech onderneming de kans op falen kan reduceren tot 35% en haar 
investeringsbehoefte afstemt op haar unieke situatie. In dit onderzoek heeft men tot 
uitgangspunt genomen dat de startende hightech onderneming een nieuw product in een 
nieuwe markt wenst neer te zetten. 

De systematiek zal dus rekening moeten houden met de uitgangspositie van de hightech 
start-up om een passende strategie te kunnen formuleren. Nadat de uitgangspositie van 
de startende hightech onderneming in kaart is gebracht, dient een beleid te worden 
ontwikkeld welke de organisatie van de startende hightech onderneming gedurende de 
eerste vijf jaren van haar ondernemerschap kan nastreven. Daarnaast wil men ook 
gedurende de eerste vijf jaar handvatten hebben om de kans van slagen zo groot 
mogelijk te maken. 
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2.4 ONDERZOEKSOPZET 

Alvorens aan te vangen met de daadwerkelijke analyse van de probleemgebieden is er 
een literatuurstudie uitgevoerd teneinde inzicht te verkrijgen in de factoren die het 
succes of falen van startende ondernemingen beïnvloeden. Ook is er in deze 
literatuurstudie gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om een nieuwe markt te 
benaderen en wat men kan doen om de kans van slagen voor een 
samenwerkingsverband te optimaliseren. Deze literatuurstudie is terug te vinden in 
Appendix A. De inzichten van deze uitgebreide literatuurstudie zijn ook verwerkt in de 
analyse van de vier probleemgebieden. 

De analyse van de vier probleemgebieden richt zich op twee aspecten. Ten eerste een 
literatuurstudie naar het individuele probleemgebied. Het literatuuronderzoek richt zich 
op een analyse van het probleem en de identificatie van mogelijke oplossingen voor de 
problemen. Ten tweede is er door middel van kwalitatieve diepte interviews nagegaan of 
de bevindingen ook praktische waarde hebben. De interviews zijn per probleemgebied 
afgenomen en zijn erop gericht de resultaten van de literatuurstudie te toetsen aan 
praktische ervaringen. Alvorens de resultaten van de interviews wordt besproken, zal er 
een introductie van de betreffende personen worden gegeven en de reden waarom juist 
deze personen zijn geïnterviewd. 

Met de gegevens uit de analyse zullen de antwoorden op de deelvragen worden gegeven 
waarna er zal worden overgegaan tot het formuleren van een antwoord op de 
onderzoeksvraag; het ontwerp (van de oplossing). Dit ontwerp zal worden opgesteld aan 
de hand van ontwerpcriteria die zijn afgeleid uit de analyse van de vier 
probleemgebieden. 

Nadat het ontwerp is geformuleerd zal deze worden getoetst door toepassing van het 
ontwerp op het TU/e Hybrid TukTuk Project en de daaruit voorkomende toekomstige 
startende hightech onderneming KISS Automotive. In dit kader is het van belang inzicht 
te krijgen in de afnemers van de tuktuk en de omgeving waarbinnen deze afnemers zich 
bevinden. Er is dan ook een enquête afgenomen onder 30 gebruikers van de hedendaagse 
tuktuk. De resultaten van deze enquête zullen gebruikt worden om het geformuleerde 
ontwerp te valideren.Verder zal het ontwerp ook worden gevalideerd door de oplossing 
voor te leggen aan twee consultants. Deze consultants zullen de praktische 
bruikbaarheid en de resultaten van het ontwerp beoordelen. 

2.5 VERSLAGOPZET 

Dit verslag is verdeeld in vier delen. Het eerste deel bevat de situatie en het probleem. 

Het tweede deel is de analyse. In de analyse worden in hoofdstuk 3 de vier 
probleemgebieden geanalyseerd. In hoofdstuk 4 zullen de antwoorden op de deelvragen 
worden gegeven. 

Het derde deel is het ontwerp. In hoofdstuk 5 worden de bevindingen van de analyse 
vertaald naar ontwerpcriteria en gevolgen voor de toekomstige onderneming, ook worden 
in hoofdstuk 5 de ontwerpcriteria vertaald naar het concrete ontwerp. 

Het vierde deel gaat in op de validatie van het ontwerp. In hoofdstuk 6 wordt de huidige 
situatie van het TU/e Hybrid TukTuk Project en de te starten hightech onderneming 
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KISS Automotive aan de hand van het ontwerp beschreven. Tevens zal er met behulp 
twee consultants gekeken worden of de implementatie van het ontwerp haalbaar is. Na 
de validatie van het ontwerp zal in hoofdstuk 7 de conclusie , aanbevelingen en 
beperkingen worden beschreven. Tot slot zal er kort worden teruggekeken op het verloop 
van dit afstudeertraject in hoofdstuk 8. 
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HOOFDSTUK 3: ANALYSE PROBLEEM GEBIEDEN 

In dit hoofdstuk zullen de vier probleemgebieden worden geanalyseerd. Allereerst zal er 
nader worden ingegaan op het starten van een onderneming. Ten tweede zal er gekeken 
worden naar een hightech onderneming. Ten derde wordt er ingegaan op het product en 
het proces dat wordt doorlopen om het product te ontwikkelen. Tot slot zal er worden 
ingegaan op de markt en de omgeving van de onderneming. 

3.1 HET STARTEN VAN EEN ONDERNEMING 

In deze paragraaf zullen we ingaan op twee aspecten van het starten van een 
onderneming. Hierbij zullen de eigenschappen die een startende organisatie heeft 
alsmede de factoren die bij kunnen dragen aan het succes van een startende 
onderneming aan bod komen. Door identificatie van deze factoren wordt het mogelijk het 
ontwerp voor de hightech onderneming KISS Automotive zo te formuleren dat de kans 
van slagen zo groot mogelijk wordt en dus de kans op falen verkleind wordt. 

3.1.1 WAT IS EEN STARTENDE ONDERNEMING'? 

Een onderneming starten is een risicovolle activiteit (Shepherd, Douglas, & Shanley, 
2000) waarbij verschillende personen, de ondernemers, trachten een organisatie op te 
zetten waarvan één van de doelen is winst te maken. Allereerst is het wenselijk een idee 
te krijgen wat het starten van een onderneming nu inhoudt. Wat zijn de precieze 
eigenschappen van een opkomende organisatie? 

LITERATUUR 

Er zijn in een startende organisatie vier kenmerkende eigenschappen te herkennen. 
Deze vier eigenschappen zijn: intentie, middelen, grenzen en uitwisseling (Katz & 
Gartner, 1988). Iedere opkomende organisatie heeft deze vier eigenschappen gemeen. 

Ten eerste heeft iedere opkomende organisatie een bepaald doel (Katz & Gartner, 1988). 
In het geval van een sportclub ontstaat er een organisatie met als doel een bepaalde 
sport te beoefenen. In het geval van een startende onderneming is het doel vaak terug te 
vinden in de visie en missie. Aanvankelijk zal het doel van de onderneming in grote 
lijnen overeenkomen met het doel van de ondernemers. Naarmate de organisatie 
(onderneming) langer bestaat, zullen de doelstellingen steeds meer afwijken van de 
omgeving en de oorspronkelijke oprichters (Katz & Gartner, 1988). 

Ten tweede heeft iedere onderneming middelen. Het gaat hier om fysieke componenten 
zoals mensen, hulpmiddelen, kapitaal en andere bezittingen. Deze middelen bepalen 
voor een belangrijk deel de strategische richting en ontwikkeling van een organisatie 
(Katz & Gartner, 1988), en dus ook van een onderneming. 

De derde eigenschap van de organisatie is dat deze begrensd is. Vaak wordt dit 
beschreven als semipermeabele grenzen of als grenzen met betrekking tot de soort 
activiteiten die een onderneming uitvoert. Er is echter meer van belang met betrekking 
tot de grenzen van een organisatie. Het geeft namelijk aan waar de organisatie stopt met 
het uitoefenen van controle over haar omgeving. Door deze grenzen vast te 
stellen,creëert een ondernemer de identiteit van de organisatie die ook na oprichting een 
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richting aangeeft. Tevens impliceert het vaststellen van grenzen de creatie van 
subsystemen die de organisatie in stand houden (Katz & Gartner, 1988). 

Ten vierde vindt er bij iedere organisatie uitwisseling plaats. Deze uitwisseling vindt 
zowel plaats vanuit de organisatie met de omgeving als binnen de organisatie zelf. 
Binnen de organisatie kan men denken aan het managen van personeel (Katz & 
Gartner, 1988). Bij uitwisseling met de omgeving kan men bijvoorbeeld denken aan de 
verkoop van goederen of het overdragen van kennis. Wat betreft de uitwisseling met de 
omgeving zijn er twee opvallendheden. In de eerste plaats is de uitwisseling met de 
omgeving vaak cyclisch van aard. In de tweede plaats vindt een uitwisseling met de 
omgeving altijd plaats ter versterking van de organisatie (Katz & Gartner, 1988). 

Wat betreft de eigenschappen van de startende onderneming kunnen we concluderen dat 
iedere startende onderneming vier gemeenschappelijke eigenschappen heeft. Men kan de 
onderneming dan ook aan de hand van deze vier eigenschappen beschrijven. De intentie 
komt voort uit de visie, missie en doelstellingen van de onderneming. De middelen zijn 
ook concreet te omschrijven. Bij de middelen van een onderneming kan men bijvoorbeeld 
denken aan de ondernemers, kapitaal en kennis. De grenzen van de organisatie geven 
het werkgebied van de onderneming aan. Dit is bijvoorbeeld de industrie waarin ze 
werkzaam is of het geografisch gebied dat de onderneming wil bedienen. De laatste 
eigenschap, te weten uitwisseling, kan men herkennen in bijvoorbeeld het product dat 
verkocht wordt of de kennis die wordt uitgewisseld. Aan de hand van deze vier 
eigenschappen kan er een tamelijk gestandaardiseerd beeld van een startende 
onderneming worden gevormd. 

CONCLCSIE 

De vier kenmerkende eigenschappen als gedefinieerd door Katz & Gartner (1988) zijn in 
elke organisatie te herkennen. Echter een al bestaande organisatie heeft nog meer 
eigenschappen die kenmerkend zijn. Men kan hierbij denken aan infrastructuur, 
verkoop activiteiten, productie faciliteiten, etc. We kunnen dus concluderen dat elke 
startende organisatie ten minste vier kenmerkende eigenschappen gemeen heeft, 
namelijk middelen, doelstellingen, uitwisseling en een afbakening. 

Hieruit kan worden afgeleid dat de vier kenmerkende eigenschappen de mogelijkheid 
bieden om op een gestandaardiseerde manier naar een startende onderneming te kijken. 
Omdat hiermee ook een standaard fundament kan worden gevormd voor een 
willekeurige startende hightech onderneming is dit een goede manier om tegen de 
startende onderneming aan te kijken. 

3.1.2 SUCCES IN EEN STARTENDE ONDERNEMING 

Er zijn tal van studies gedaan naar de factoren die het succes van nieuwe onderneming 
beïnvloeden. In Appendix Ais een literatuurstudie te vinden die deze literatuur 
beschrijft. Hier zal het resultaat van de literatuurstudie kort worden uitgelicht en 
worden getoetst aan de praktijk. 

LITERATUUR 

Uit de literatuurstudie (Appendix A) blijkt onder andere dat er bij de start van de 
onderneming twee hoofdaspecten zijn te identificeren, welke aspecten invloed hebben op 
het starten van een onderneming. Het eerste aspect betreft is de ondernemer/ het team 
ondernemers. Het tweede aspect betreft het de strategie van de onderneming. 
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De ondernemers zijn een belangrijke factor in het succes van de onderneming. In deze 
scriptie zullen we de ondernemers beschouwen als onderdeel van de uitgangssituatie en 
gebruikers van de te ontwikkelen systematiek. Als gevolg hiervan zal de strategie (het 
tweede hoofdaspect) in belangrijke mate worden bepaald door de ondernemers. Dit wil 
zeggen dat de ondernemers als een gegeven beschouwd worden. Er zal in deze paragraaf 
ingegaan worden op het tweede hoofdaspect; de strategie. 

Er zijn met betrekking tot de strategie van een onderneming verschillende factoren 
geïdentificeerd in de literatuur die een significante invloed hebben op het potentiële 
succes van een onderneming. Zoals in Appendix A beschreven, zijn er uiteindelijk vijf 
factoren die van essentieel belang zijn voor het succes van een startende onderneming, te 
weten: 

1. de keuze van meerdere strategische patronen; 
2. de afstemming van de interne strategie op de industrie en de beschikbare 

middelen; 
3. de balans tussen technische en commerciële expertises; 
4. de afstemming van het bedrijf op haar omgeving; 
5. de R&D intensiteit. 

De eerste factor is de keuze van meerdere strategische patronen. Zij heeft betrekking op 
de keuze uit drie hoofdstrategieën, te weten: kostenleiderschap, productleiderschap of 
klantintimiteit. Uit de literatuur blijkt dat een startende hightech onderneming een 
grotere kans van slagen heeft als zij zich richt op meerdere competenties binnen deze 
drie hoofdstrategieën. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een onderneming die zich richt op 
zowel productinnovatie als klantintimiteit een grotere kans van slagen heeft als een 
onderneming die zich enkel richt op productinnovatie. 

De afstemming van de interne strategie op de industrie en beschikbare middelen is de 
tweede factor. Dit impliceert dat de beschikbare middelen en de industrie een leidende 
rol moeten hebben bij de keuze voor verschillende interne aspecten in de onderneming. 
Hierbij kan men denken aan out-sourcing van productieactiviteiten indien er niet genoeg 
middelen of kennis aanwezig zijn in de startende onderneming teneinde zelf een 
productielijn in te richten. Het is hierbij van belang dat de onderneming een strategie 
bedenkt die past in de industrie en bij de beschikbare middelen van de onderneming. 

De balans tussen technische en commerciële expertises is de derde factor. Om op langere 
termijn een gezonde, goed presterende organisatie te creëren, is het belangrijk goed te 
weten wat er in de omgeving van de onderneming gebeurt. Een probleem bij startende 
hightech ondernemingen is vaak dat de onderneming te veel aandacht besteedt aan de 
techniek en te weinig aandacht geeft aan de omgeving waarin zij gaat opereren. 
Hierdoor ontstaat er een naar binnengekeerde organisatie. Door een balans te creëren 
tussen de twee expertises kan dit probleem worden voorkomen. 

De vierde factor betreft de afstemming van het bedrijf op haar omgeving. Deze lijkt 
enigszins op de afstemming van de interne strategie op de industrie en beschikbare 
middelen. Zij is echter niet geheel gelijk. Deze factor gaat namelijk meer in op de 
positionering van de organisatie in de markt op basis van de interne en externe 
omgeving van de onderneming. Zo kan het bijvoorbeeld wijsheid zijn om geen eigen 
merknaam te voeren in een oligopolie. Het zal immers makkelijker zijn het product 
onder een bestaande en reeds bekende merknaam te verkopen. 
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De vijfde en daarmee laatste factor betreft de R&D intensiteit. De mate waarin de R&D 
intensiteit in een hightech onderneming wordt bedreven is (zoals de eerder besproken 
factoren) van invloed op de prestaties van de onderneming. Ook hierbij speelt de externe 
oriëntatie een belangrijke rol. Een te hoge R&D intensiteit leidt - als gezegd- tot een 
naar binnengekeerde organisatie met onvoldoende contact met de omgeving. Het is 
hierom van belang de R&D intensiteit in de gaten te houden, op het juiste niveau te 
krijgen en te houden in de onderneming. 

PRAKTIJK 

Er is door middel van diepte interviews met twee bedrijven en één 
managementconsultant gekeken in hoeverre de vijf factoren welke van belang zijn voor 
de mate van succes van een startende onderneming in de praktijk worden herkend. De 
twee bedrijven die zijn geïnterviewd zijn beide hightech ondernemingen. Het betreft EMI 
en DTI. EMI is een onderneming verbonden aan de TU/e. Zij is onlangs begonnen met 
haar activiteiten en richt zich op het vermarkten van technische innovaties die haar 
oorsprong vinden op de TUie. DTI is een bedrijf dat al wat langer bestaat. Zij is actief in 
de automotive branche. Zij ontwikkelt en vermarkt producten voor de westerse 
automotive markt. De heer Van der Voort is als managementconsultant gevraagd om 
zijn mening te geven op de vijf factoren. 

Er is voor deze partijen gekozen om verschillende redenen. EMI is een bedrijf dat 
onlangs is gestart en hiermee is het een interessante partij omdat zij dezelfde 
problematiek hebben als een hightech start-up met een nieuw product voor een nieuwe 
markt. DTI is een bedrijf dat al langer actief is als hightech onderneming. Zij is de eerste 
vijf jaar succesvol doorgekomen, hetgeen met zich mee brengt dat zij kan aangeven in 
hoeverre de factoren van belang zijn gedurende de eerste vijf jaren van een 
onderneming. Als managementconsultant kan de heer Van der Voort de factoren vanuit 
een brede ervaring in het bedrijfsleven ook belichten en aangeven in hoeverre welke van 
de factor van belang zijn. 

Uit de interviews (zie Appendix D voor de volledige weergaven ) met EMI en DTI blijkt 
dat beide bedrijven bezig zijn met de vijf succesfactoren. Beide bedrijven kiezen er 
bewust voor om één hoofdstrategie te ondersteunen met een ondergeschikte strategie. 
Beide bedrijven richten zich op primair op innovatie en secundair op klantintimiteit. De 
primaire strategie (productleiderschap) van DTI en EMI zijn voor beide organisaties het 
gevolg van de bedrijfsdoelstellingen. De secundaire strategie (klantintimiteit) is binnen 
de industrie waarin ze werkzaam zijn noodzakelijk om tot verkoop te komen en het 
product te laten voldoen aan de wensen van de klant. 

De tweede factor, de afstemming van de strategie op de aanwezige resources, is 
voornamelijk bij EMI goed te herkennen. Bij een aanzienlijke toename van middelen 
wordt de productontwikkeling wel versneld, doch blijft het bij het ontwikkelen/ 
produceren van één product. Na de ontwikkeling/ productie van dat ene product wordt er 
meer aandacht besteed aan de commerciële aspecten. Bij DTI komt dit minder duidelijk 
naar voren dan bij EMI. Echter, uit het feit dat DTI ook met een beperkt aantal 
activiteiten extra gaat ondernemen indien zij een aanzienlijke hoeveelheid extra 
middelen zouden verkrijgen, geeft impliciet aan dat ook hier rekening wordt gehouden 
met de afstemming van strategie op de beschikbare middelen. 

De balans tussen technische en commerciële expertises blijkt een aspect te zijn waar met 
name onbewust aandacht aan wordt besteed. In de recrutering van nieuwe werknemers 
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is men bij zowel DTI and EMI namelijk op zoek naar mensen die naast technische 
kennis, ook affiniteit hebben met commerciële aspecten van de bedrijfsvoering. 

De afstemming van het bedrijf op de omgeving is een belangrijke factor. Beide bedrijven 
houden hier rekening mee. EMI doet dit bijvoorbeeld in de omgang met de faculteit 
waarin zij opereert. Zij houdt rekening met procedures en wensen van de 
werktuigbouwkunde faculteit om het gewenste resultaat voor zowel haarzelf als de 
faculteit te bereiken. DTI doet dit expliciet binnen de automotive industrie door 
bijvoorbeeld geen eigen merknaam te voeren voor haar producten. 

De laatste factor R&D intensiteit is ook bij beide bedrijven van belang. Er wordt in beide 
bedrijven een balans gezocht voor de R&D-werkzaamheden binnen de organisatie. Zo 
geeft EMI aan slechts één enkele innovatie te willen doen met een aanzienlijke 
verhoging van de middelen. Reden hierachter is dat de balans tussen commercie en 
techniek anders wordt ontwricht. DTI heeft er zelfs expliciet voor gekozen zich in het 
tweede jaar meer te richten op de vermarketing van haar producten, hetgeen tot direct 
gevolg heeft dat DTI twee jaar verlies heeft geleden. Deze stap van DTI is voortgekomen 
uit het besef dat zij de doelstelling inhoudende vermarketing van de ontwikkeling niet 
zou halen zonder extra inspanning op commercieel gebied. 

Bovenstaande bevindingen over de noodzaak van de aanwezigheid en de afstemming van 
de vijf succesfactoren binnen een organisatie worden ook ondersteund door het interview 
met de managementconsultant, dhr. Van der Voort. Hij erkent het belang van de vijf 
succesfactoren binnen een startende onderneming. 

CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat er in de praktijk, bewust of onbewust, op alle vijf 
de succesfactoren gelet wordt. Ook kan worden gesteld dat de bedrijven in dit 
kwalitatieve onderzoek van mening zijn dat de factoren wel degelijk invloed hebben op 
het succes van de onderneming. Dit laatste is af te leiden uit het feit dat er door de 
organisaties een beleid wordt geformuleerd dat zich expliciet of impliciet richt op de vijf 
succesfactoren. De kans op succes kan aldus door ondernemingen worden vergroot door 
aandacht te besteden aan deze vijf succesfactoren. 

3.2 EEN HIGHTECH ONDERNEMING 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de eigenschappen van een hightech 
onderneming. Tevens zal er ingegaan worden op de mogelijkheden die er zijn om snel tot 
export te komen. Tot slot zal er ook worden ingegaan op de succesfactoren voor een 
samenwerkingsverband. 

3.2.1 DE DEFINITIE VAN EEN HIGHTECH ÜNDERNEMJNG 

In de literatuur kunnen meerdere definities gevonden worden als het gaat om een 
hightech onderneming (Rogers & Larsen, 1985; Riggs, 1985; Von Glinow & Mohrman, 
1990). Veel van deze definities missen echter een gedegen onderbouwing. In 1997 is er 
door Baruch echter een enquête gehouden onder meer dan 100 topmanagers van 60 
hightech ondernemingen teneinde de term hightech onderneming te verklaren. Op basis 
van deze enquête en een literatuuronderzoek komt hij tot een classificatie van een 
hightech onderneming. De classificatie bestaat uit drie dimensies; te weten: 
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1. een significant deel van de activiteiten van de organisatie bestaat uit R&D; 
2. de verhouding van opleidings-/ kennisniveau in het personeelsbestand (er is een 

hoog aandeel van academische en professionele staf in het personeelsbestand); 
3. de organisatie opereert in een technologisch geavanceerde industrie. 

Deze drie dimensies zijn het meest genoemd door de geïnterviewden en tonen ook grote 
overeenkomsten met andere definities in de literatuur. Er is echter een opmerkelijk 
verschil tussen de mening van de geïnterviewden in dit onderzoek en de andere 
bestaande literatuur. In de literatuur wordt vaak een hoog risico als vierde dimensie van 
een hightech onderneming beschouwd. In de praktijk wordt dit echter zelden als een 
eigenschap van een hightech onderneming beschouwd. Gezien de huidige 
ontwikkelingen in de zakelijke wereld is het misschien ook niet verrassend dat dit hoge 
risico ook voor andere niet hightech organisaties geldt. (Baruch, 1997). 

Baruch (1997) suggereert in zijn onderzoek eveneens hoe de dimensies gemeten kunnen 
worden. De eerste dimensie kan gemeten worden aan de hand van de uitgaven aan R&D 
als proportie van het totale inkomen van de organisatie. Uit zijn onderzoek blijkt dat de 
R&D uitgaven minimaal vijf procent moeten zijn. De tweede dimensie kan gemeten 
worden door te kijken naar het percentage hoogopgeleide werknemers in de organisatie. 
Hij concludeert dat dit ongeveer 10 procent is in westerse landen. De derde dimensie, het 
technologisch geavanceerde gebied waarin wordt geopereerd, is moeilijk meetbaar, 
aangezien men kan discussiëren over de definitie van unieke of geavanceerde 
technologie. Daar komt bij dat de definitie van een technologisch geavanceerd gebied 
door de tijd heen kan veranderen (Baruch, 1997). 

Een ander opvallend verschil in de definitie van Baruch (1997) van een hightech 
onderneming ten opzichte van andere definities in de literatuur, is dat veel definities ook 
'snelle groeimarkten' of zelfs 'wereldwijd beschikbare markten' als aspect opnemen in 
hun definitie (dit merkt Baruch (1997) niet zelf op). Hoewel dit aspect dus niet in de 
definitie zit van een hightech onderneming die in deze scriptie gehanteerd wordt, zal er 
in de volgende paragraaf wel op in worden gegaan. 

CONCLUSIE 

Concluderend kan een hightech onderneming door drie dimensies worden gekenmerkt. 
Ten eerste bestaat een significant deel van de operaties bestaat uit R&D (minimaal 5%). 
Ten tweede zijn er veel hoogopgeleiden in de organisatie werkzaam (+/-10% in westerse 
landen). Ten derde opereert de organisatie in een technologisch geavanceerd gebied 
(Baruch, 1997). Een verhoogd risico voor de hightech onderneming ten opzichte van de 
gewone onderneming kan niet worden gezien als een specifiek kenmerk van een hightech 
onderneming. 

3.2.2 DE HIGHTECH ONDERNEMING EN EXPORT 

In hoofdstuk twee zijn de voordelen van een snelle focus op export al genoemd. Het 
eerste voordeel is dat een snelle focus op export het mogelijk maakt om de hoge 
investeringskosten snel terug te verdienen (Burgel, Fier, Licht, & Murray, 2000). Het 
tweede voordeel is dat een snelle focus op export een positieve impact heeft op de 
toekomstige verkoopaantallen (Doutriaux, 1992). Een ander argument om kijken naar de 
mogelijkheden tot export voor een startende hightech onderneming is te vinden in de 
eigenschappen van het eerste product van KISS Automotive. Dit product is namelijk 
bestemd voor de Indiase markt. 
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In deze subparagraaf zal uiteen worden gezet wat de mogelijkheden zijn voor een 
startende hightech onderneming om een buitenlandse markt te bereiken. Voor een 
uitgebreidere uiteenzetting kan ook Appendix A worden geraadpleegd. 

LITERATUUR 

Om een buitenlandse markt te bereiken heeft een onderneming verschillende opties. De 
vier meest voorkomende opties zijn: export, toestemming tot gebruik van patenten, een 
joint venture en een zelfstandige onderneming (Agarwal & Ramaswami, 1992). De 
verschillende mogelijkheden om tot een nieuwe markt toe te treden zijn te categoriseren 
in drie methodes, te weten: 

• de zelfstandige methode, 
• de gecombineerde methode, 
• de onafhankelijke methode. 

In de zelfstandige methode besluit de onderneming een markt zelfstandig te gaan 
bedienen. Dit wil zeggen dat het initiërende bedrijf zelfstandig de nieuwe markt 
betreedt. Dit kan door een onderneming te starten in de nieuwe markt of door een 
onderneming te kopen in de nieuwe markt. Vaak zijn er met deze methode grote 
investeringen gemoeid. Deze investeringen zijn immers nodig om het bedrijf te kopen of 
op te zetten. Ten opzichte van de andere methoden biedt deze vorm de meeste controle 
op de activiteiten en inspanningen. 

Bij de gecombineerde methode wordt er een samenwerkingsverband gevormd, waarbij de 
deelnemende ondernemingen een eigen specifieke bijdrage leveren. Hierbij kan men 
denken aan een strategische alliantie of een joint venture. Deze intensieve 
samenwerkingsverbanden zijn, zoals al eerder vermeld, een risico. Deze methode 
combineert eigenlijk de voor- en nadelen van de zelfstandige methode en de 
onafhankelijke methode. Ten opzichte van de zelfstandige methode is er een kleinere 
investeringsbehoefte. Echter er is minder controle en wordt er minder kennis verworven 
ten opzichte van de zelfstandige methode. Ten opzichte van de onafhankelijke methode 
is de investeringsbehoefte hoger en is er ook meer controle. 

Bij de onafhankelijke methode wordt er gekozen om een partij in de nieuwe markt 
bepaalde rechten te verlenen. Dit kan in de vorm van distributieovereenkomsten, 
franchising en het uitgeven van licenties. Deze methode heeft als voordeel dat er een 
lage investeringsbehoefte is en dat er weinig operationele kosten zijn. Nadelen zijn de 
beperkte controle op de activiteiten en geleverde inspanning. 

Men zou verwachten dat een bedrijf die methode kiest die het minste risico en het 
hoogste rendement op de investeren geeft. Onderzoek wijst echter uit dat bedrijven ook 
kijken naar beschikbare middelen en de noodzaak controle te hebben (Cespedes, 1988; 
Stopford & Wells, 1972). Hierbij refereren de beschikbare middelen naar kapitaal en 
managementervaring met internationale markten. Controle refereert naar de noodzaak 
invloed te hebben op de keuzes en beslissingen in de nieuwe markt (Agarwal & 
Ramaswami, 1992). 

Er zijn drie categorieën eigenschappen te herkennen die leiden tot de keuze van een 
bepaalde toetredingsmethode. Dit zijn achtereenvolgens: de eigenschappen van de 
onderneming, de eigenschappen van de markt, en de internationale eigenschappen. In 
Figuur 1 zijn de categorieën en de specifieke eigenschappen weergegeven 
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FIGUUR 1: MARKTTOETREDINGSINVLOEDEN AFGELEID VAN: (AGARWAL & 
RAMASWAMI , 1992; BROUTHERS, BROUTHERS, & WERNER, 1996) 

De meeste eigenschappen in de figuur spreken voor zich. Er zijn er echter twee 
eigenschappen die enige toelichting vereisen. Allereerst het investeringsrisico. Dit risico 
heeft betrekking op de onzekerheid die voorkomt uit de economische en politieke situatie 
van het land waar de producten worden afgezet. Daarnaast behoeft het contractuele 
risico wellicht nadere toelichting. Het contractuele risico heeft betrekking op de 
mogelijkheid contractuele afspraken te maken en de nakoming te controleren en de 
waarborg van de rechten van de onderneming (Agarwal & Ramaswami, 1992). 

Agarwal & Ramaswami (1992) concluderen dat ondernemingen graag de zelfstandige 
toetredingsmethode kiezen. Hierin worden zij echter begrensd door de beschikbare 
middelen en internationale managementervaring. Ook concluderen zij dat kleinere 
bedrijven met beperkte internationale managementervaring nieuwe markten veelal met 
een joint venture benaderen. 

Deze laatste bevinding wordt ondersteund door een ander onderzoek, welk onderzoek 
specifiek is gericht op de startende bedrijven in de hightech industrie. In dit geval wordt 
er namelijk veelal gekozen voor de gecombineerde of onafhankelijke methode als gevolg 
van de relatief lage hoeveelheid benodigde middelen (Burgel & Murray, 1999). Voor een 
startende onderneming met een beperkte hoeveelheid ervaring op het gebied van nieuwe 
productintroducties, is het aan te raden om samen te werken met een gevestigde partij 
met een goede naam. Op deze manier wordt de reputatie van de partner gebruikt om het 
product van de startende onderneming succesvol te introduceren. Tevens is het 
raadzaam om - alvorens men gaat samenwerken met een buitenlandse partij - ervaring 
op te doen met een partij uit de 'thuismarkt' om de kans op succes te vergroten (Burgel & 
Murray, 1999). 

Concluderend kunnen we stellen dat de meeste kans van slagen voor een startende 
hightech onderneming ontstaat door afstemming van haar marktoetredingsmethode op 
de eigenschappen die voor die onderneming van belang zijn (zie ook Figuur 1). De 
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eigenschappen die van belang zijn hebben betrekking op de eigenschappen van het 
bedrijf, de markt en de internationale eigenschappen. 

Helaas is het niet zo dat de juiste keuze van markttoetredingsmethode ook gegarandeerd 
tot succes leidt voor de startende hightech onderneming. Samenwerkingsverbanden 
tussen organisaties zijn veel voorkomend, maar leiden ook vaak tot problemen voor één 
van de betrokken partijen. Het is daarom ook wenselijk om inzicht te verkrijgen in de 
mogelijkheden die een bedrijf heeft om de kans op succes van het 
samenwerkingsverband zo groot mogelijk te maken. In Appendix A is een 
literatuurstudie te vinden waar ook deze samenwerkingsverbanden aan bod komen. Er 
zijn twee bevindingen uit deze studie die interessant zijn om hier vermelden. Ten eerste 
is er een proces gedefinieerd dat gebruikt kan worden om de kans op succes zo groot 
mogelijk te maken. Dit is terug te vinden in Figuur 2. Ten tweede zijn er acht kritische 
succesfactoren voor samenwerkingsverbanden geïdentificeerd. Deze zijn in onderstaande 
tabel (Tabel 1) te vinden. 

• Strategische 
beredenering om samen 
te werken. 

•Situatie vereist 
flexibiliteit en minder 
controle 

•Het bijdragen van 
specifieke sterktes en 
aanvullende middelen 

• systematische 
strategische analyse. 
•{6} Doe/stellingen van 
de samenwerking 
komen voort uit de 
doelstellingen van de 
participerende bedrijven 

•(4) Partijen zijn bewust 
van de benodigde tijd 
om het samenwerkings-
verband te vormen 

Partner 
mogelijkheden en 

selectie 

•Zoek naar een 
strategische en culturele 
fit. 
•Het samenwerkings-
verband is gebaseerd 
op onderlinge relaties 
en vertrouwen 

•Partner is excelent in 
samenwerken 

•{2} aanvullende sterktes 
en middelen 

•Opbouwen van 
wederszijds begrip 

•Overeenkomst in 
fundamentele waarde 
en normen 

•Het definieren van de 
organisatie 

•{l} Precieze definitie van 
rechten en plichten 

•{5} Bijdrages zijn in 
balans met elkaar en de 
opbrengsten 

•benadruk de kracht van 
het samenwerkings-
verband 

•Alle partijen behouden 
en beschermen de kern 
competenties 

•Onderhandelingen 
•Overeenstemming over 
duidelijke en 
realistische doelen 

•{7} Het opbouwen van 
vertrouwen en het 
vermijden van 
oppertunistisch gedrag 

•Implementatie plan met 
mijlpalen 

Implementatie en 
uitvoering van de 

samenwerking 

• Implementatie 

•Het vaststellen en 
opstellen van de 
benodigde coordinatie 
en informatie systemen. 

•{3} Benodigde middelen 
beschikbaar stellen 

•Het voorkomen van 
ongewilde kennis 
uitwisseling 

• Beschikbare kennis 
benutten 

•Support van het top 
management 

• Uitvoering 

•{8} snelle implementatie 
van het plan met 
meetbare resultaten 

•continue beoordeling 
van de prestaties van 
het samenwerkings-
verband 

--. ... ... : 
• • • 1 

• Uittredingsregels 

• Protocollen ter 
beëindiging zijn 
vastgesteld in de 
ontwerpfase 

•Behoud van vertrouwen 
en begrip 

•beëindiging alleen in 
overeenstemming met 
de andere partner. 

FIGUUR 2: VIJF STAPPEN TEN GRONDSLAG AAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND (HOFFMANN & 
SCHLOSSER, 2001). 
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No. Kritische succesfactor. 

1 Precieze definitie van rechten en verplichtingen 
2 De bijdrage van specifieke toegevoegde waarde 
3 Het vaststellen van de benodigde middelen 
4 Het bewustzijn van de benodigde tijd 
5 Gelijke bijdragen van alle partners 
6 De doelstellingen van het samenwerkingsverband komen voort uit de 

doelstellingen van de participerende bedrijven. 
7 Het opbouwen van vertrouwen 
8 Het snel implementeren van de plannen en verkrijgen van resultaten 
TABEL 1: KRITISCHE SUCCESFACTOREN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN (HOFFMANN & 
SCHLOSSER, 2001). 

De kans op een succesvolle samenwerking kan worden vergroot door het proces als 
beschreven in Figuur 2 te volgen en aandacht te besteden aan de kritische 
succesfactoren als gedefinieerd in Tabel 1. Door zowel het proces als de acht individuele 
succesfactoren mee te nemen, kan de kans op falen dus worden verkleind. 

PRAKTIJK 

Om de praktische waarde van deze bevindingen te toetsen, is er een interview 
afgenomen met de oud algemeen directeur van Vogel's, de heer Willemse. Vogel's is op 
dit moment de branche expert in ontwerp, plaatsing en fabricage van bevestigingen en 
meubelen voor van audio- en videoapparatuur. Onder de supervisie van de heer 
Willemse is de buitenlandse handel van Vogel's aanzienlijk toegenomen. Deze is 
namelijk gegroeid van 15 procent naar 85 procent van de totale omzet (zie Appenix C 
voor het volledige interview). Zijn ruime ervaring op het gebied van het opzetten van 
exportkanalen is van belang bij de beoordeling van de voorgestelde systematiek. De heer 
Van der Voort heeft ook geruime ervaring met het opzetten van export kanalen als 
managementconsultant en ook hij is gevraagd om zijn professionele opinie. 

Wat betreft de drie categorieën die de keuze van de markttoetredingsmethode bepalen, is 
de heer Willemse van mening dat het mogelijk is om met de zes specifieke eigenschappen 
- als te zien in Figuur 1 - tot een goede conclusie te komen aangaande de gewenste 
markttoetredingsmethode. Hierbij heeft de heer Willemse wel opgemerkt dat de zes 
specifieke eigenschappen niet altijd even eenduidig zijn. De eigenschap 'marktpotentieel' 
kan men bijvoorbeeld beschouwen als de huidige beschikbare klantengroep en de 
verwachte groei hiervan. Het is echter ook mogelijk om in deze eigenschap andere 
toekomstperspectieven mee te nemen. Men kan hierbij denken aan 
productontwikkelingen of concurrentie. 

In het navolgende zal deze onduidelijkheid nader worden toegelicht. Stel dat de markt 
voor het huidige product klein is en weinig groei vertoont. Op basis van deze twee 
factoren zal men in theorie kiezen voor de onafhankelijke toetredingsmethode aangezien 
deze de minste risico's met zich meebrengt. Het is zelfs mogelijk dat in deze situatie 
ervoor kiest de markt helemaal niet te betreden. Neemt men echter in dezelfde situatie 
ook de verwachte productontwikkelingen en concurrentie mee, dan kan het bijvoorbeeld 
wenselijk zijn om toch al een voet aan grond te krijgen in de nieuwe markt door meer 
risico te nemen. Dit in verband met de mogelijkheid dat er een nieuw product in 
ontwikkeling is waarvoor de markt groter is of dat er met een vroege penetratie een 
voorsprong kan worden behaald op de concurrent. We kunnen dus opmaken dat de 
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eigenschappen wel goed zijn, mits ze grondig en uitgebreid onderzocht/gedefinieerd 
worden. 

Ook is er in het interview met de heer Willemse nagegaan of de kritische succesfactoren 
voor samenwerkingsverbanden en het proces dat bij een samenwerkingsverband hoort 
(zie Figuur 2) ook praktisch te gebruiken zijn voor een startende hightech onderneming. 
De kritische succesfactoren zijn getoetst aan de hand van een praktische ervaring. Er is 
bij een mislukte samenwerking gekeken wat er allemaal fout kan gaan tijdens een 
samenwerkingsverband. Het proces is beoordeeld door het proces te bespreken (zie 
Figuur 2) en te kijken of dit ook realistisch, praktisch bruikbaar is. 

Er bleek in de praktische ervaring dat het ontbreken van vier van de acht kritische 
succesfactoren in de samenwerking hebben geleid tot de mislukking van de 
samenwerking. Na bespreking van de kritische succesfactoren bleek dat het de 
verwachting is dat deze succesfactoren praktisch zeer bruikbaar kunnen zijn. Nadat alle 
succesfactoren voor een samenwerkingsverband zijn besproken kwam ook naar voren 
dat het ontbreken van één of meer van de acht kritische succesfactoren in de praktische 
ervaring veelal de reden is van een mislukte samenwerking. Deze bevindingen worden 
naast de heer Willemse ook ondersteund door de heer van der Voort. 

CONCLUSIE 

Op basis van de literatuurstudie aangaande de samenwerkingsverbanden evenals de 
praktijkanalyse van de kritische succesfactoren voor samenwerkingsverbanden kan 
geconcludeerd worden dat zowel eigenschappen die leiden tot de keuze van 
markttoetredingsmethode en de kritische succesfactoren van een 
samenwerkingsverband een praktisch en bruikbaar raamwerk geven voor een startende 
hightech onderneming. Als de analyse en uitvoering om een nieuwe markt te benaderen 
worden uitgevoerd met aan de hand van bovengenoemde categorieën en eigenschappen, 
de kritische succesfactoren in acht worden genomen en het proces als weergegeven in 
Figuur 1 gevolgd wordt, dan is de verwachting dat dit leidt tot de grootste kans op een 
snelle en succesvolle toetreding tot een nieuwe markt. 
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3.3 VAN IDEE TOT PRODUCTLANCERING 

Activiteit Beschrijving 

1. Initiële screening Dit is het moment dat er 
wordt besloten om middelen 
toe te kennen aan een nieuw 
product idee. 

2. Voorafgaande Een eerste, niet 
markt wetenschappelijk 
beoordeling marktonderzoek; Een snelle 

blik op de markt. 
3. Voorafgaande Een eerste voorafgaande 

technische waardering van de technische 
beoordeling kansen en moeilijkheden van 

het project. 
4 . Marktonderzoek Een gestructureerd 

marktonderzoek onder een 
redelijk aantal respondenten 
volgens een formeel ontwerp. 

5. Zakelijke/ Een financiële en of zakelijke 
financiële analyse van het product en de 
analyse markt welke leidt tot de 

beslissing het product te 
ontwikkelen. 

6. Product- Het daadwerkelijk ontwerp 
ontwikkeling en ontwikkeling van het 

product resulterende in een 
prototype. 

7. Eerste product Het testen van het product in 
testen een beschermde omgeving als 

een laboratorium. 
8. Consumenten Het testen van het product 

test van het onder realistische 
product omstandigheden bijvoorbeeld 

met consumenten of in een 
realistische omgeving. 

9. Een markt test/ Een test van de markt door 
test verkoop middel van de verkoop van 

het product aan een beperkte 
groep klanten. 

10. Productie test Een test productie om de 
productiefaciliteiten te 
testen. 

11. Commerciële Een financiële en of business 
business analyse analyse na de 

productontwikkeling maar 
voor de commerciële 
lancering. 

12. Opstarten Het opstarten van de 
productie commerciële productie . 

13. Markt / product Het op commerciële schaal 
lancering lanceren van het product; 

ondersteund met een unieke 
marketing campagne 
specifiek voor het product. 

TABEL 2: 13 ACTIVITEITEN IN EEN 
PRODUCTONTWIKKELINGSTRAJECT 

In deze paragraaf zal er worden 
ingegaan op het proces dat plaatsvindt 
om van idee tot productlancering te 
geraken. Er wordt een analyse gemaakt 
van het idee van het product tot de 
lancering van het product in een 
bepaalde markt. Allereerst zal er 
worden gekeken hoe er in de literatuur 
tegen het proces van idee tot 
productlancering wordt aangekeken. 
Om de literatuur te koppelen aan de 
praktijk wordt de aanwezige literatuur 
vergeleken met resultaten uit de 
interviews. Tevens wordt de literatuur 
vergeleken met het gevolgde proces van 
idee tot productlancering binnen het 
TU/e TukTuk project. 

LITERATll UR 

In de literatuur zijn vele ideeën te 
herkennen aangaande het proces dat 
plaatsvindt bij de ontwikkeling van een 
product (Ernst, 2002; Cooper & 
Kleinschmidt, 1986; Schilling & Hill, 

. 1998; Booz, allen, & Hamilton, 1982). 
Sinds 1982 is bekend dat het volgen van 
een formeel gestructureerd 
productontwikkelingsproces leidt tot 
betere prestaties van de onderneming 
(Booz, allen, & Hamilton, 1982). In 1986 
is door middel van een groot empirisch 
onderzoek onder 203 organisaties/ 
subjecten gekeken welke activiteiten er 
in het productontwikkelingstraject door 
bedrijven geïdentificeerd worden 
(Cooper & Kleinschmidt, 1986). In dit 
onderzoek is bij 13 gebruikelijke 
activiteiten (zie ook Error! Reference 
source not found.) in het 
productontwikkelingstraject gekeken of 
bedrijven deze activiteiten uitvoeren. 
Hoewel slechts vier van de 203 
bedrijven alle activiteiten uitvoerden 
lijken de 13 activiteiten het proces van 
idee tot productintroductie goed weer te 
geven. Temeer ook omdat één van de 
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conclusies was dat hoe meer activiteiten er niet worden uitgevoerd des te groter de kans 
op falen is (Cooper & Kleinschmidt, 1986). 

In een andere studie zijn door middel van case studies en interviews de volgende zes 
activiteiten gedefinieerd (Song & Montoya-Wiess, 1998): 

1. strategisch plannen: een eerste beoordeling van de benodigde middelen, kansen in 
de markt en strategische richtlijnen. 

2. idee-ontwihkeling en screening: het genereren, uitwerken, en evalueren van 
mogelijke oplossingen voor de strategisch geïdentificeerde kansen. 

3. business- en marktanalyse: door middel van marketingactiviteiten wordt het idee 
vertaald in een nieuw productidee met de specifieke eigenschappen welke aan de 
wensen van de klant voldoen. 

4. technische ontwikkeling: het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van het gewenste 
fysieke product. 

5. product testen: het testen van het product zelf alsmede de individuele en 
geïntegreerde componenten van de marketingcampagne. 

6. productcommercialisering: de coördinatie, implementatie en beoordeling van de 
nieuwe productlancering. 

Als men de 13 activiteiten van Cooper & Kleinschmidt (1986) vergelijkt met de zes 
activiteiten van Song & Montoya Weiss (1998) dan zijn er duidelijke overeenkomsten te 
zien. Het strategisch plannen kan worden vergeleken met de initiële screening. Immers, 
de beslissing of er middelen worden toegekend aan een idee is logischerwijs gebaseerd op 
een strategische analyse. 

De idee-ontwikkeling en screening kan men vergelijken met de activiteiten twee en met 
drie van Cooper & Kleinschmidt (1986). In deze twee fases wordt het idee ook 
geëvalueerd. 

De business- en marktanalyse activiteit van Song & Montoya Weiss (1998) kan worden 
vergeleken met de activiteiten vier en vijf van Cooper & Kleinschmidt (1986). Hier wordt 
de levensvatbaarheid van het idee beoordeeld en worden ontwerpeisen geformuleerd. 

De technische ontwikkeling kan worden vergeleken met de productontwikkeling 
(activiteit 6). Hier vindt de daadwerkelijke ontwikkeling van het product plaats. 

De vijfde activiteit van Song & Montoya Weiss (1998), te weten het testen van het 
product, is vergelijkbaar met de activiteiten zeven tot en met tien van Cooper & 
Kleinschmidt (1986) . . Hier wordt het product individueel en in haar omgeving getest. 

De zesde en laatste activiteit van Song & Montoya Weiss (1998) bestaande uit de 
productcommercialisering, is vergelijkbaar met de activiteiten elf tot en met dertien van 
Cooper & Kleinschmidt (1986). Het product wordt in deze periode naar de markt 
gebracht. 

Concluderend kan er dus worden waargenomen dat de beide sets van activiteiten grote 
overeenkomsten vertonen. De dertien activiteiten van Cooper & Kleinschmidt (1986) zijn 
echter uitgebreider gedefinieerd. 

Op basis van de dertien activiteiten gedefinieerd door Cooper & Kleinschmidt (1986) is 
door Cooper (1990) het zogenaamde stage gate model geformuleerd. Dit model (zie ook 
Error! Reference source not found.) integreert de dertien activiteiten tot vijf stages 
en vijf gates. Het model wordt voorgesteld alles roadmap voor een nieuw 
productontwikkelingsproject. In de stages worden verschillende activiteiten uitgevoerd, 
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ldea 

welke activiteiten in de gates worden geëvalueerd. Door deze methodiek ontstaat er een 
gestructureerde en overzichtelijke manier van werken. 

Initia! 
Screen 

Preliminary 
As.sessment 

Dcta iled 
Investigacion 

(Business Case) 
Preparation 

Developmenl Testing & 
VaJidation 

Second 
Screen 

Decision 
on 

Business 

Stage 
3 

Post
Oevelopmem 

Review 

Full 
Production 
& 1\1arket 

La unch 

Stage 
5 

Case 

FIGUUR 3: STAGE GATE MODEL (COOPER, 1990) 
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P RAKTIJK 

Om deze resultaten te toetsen aan de praktijk zijn interview afgenomen met DTI en 
Tegema. Tegema is als ingenieursbureau gespecialiseerd in productontwikkeling en kan 
dus een waardevolle toevoeging leveren. DTI is als onlangs gestarte onderneming die ook 
aan productontwikkeling doet ook een interessante partij. Er is voor deze partijen 
gekozen omdat beide het productontwikkelingstraject tot hun kernactiviteit benoemen. 
De praktische ervaring van beide partijen kunnen een goed inzicht geven in de 
praktische bruikbaarheid van de voorgestelde modellen. 

Uit de interviews met DTI en Tegema blijkt dat in de praktijk in meer of mindere mate 
dezelfde activiteiten worden ontplooid (zie Tabel 3). Beide bedrijven voeren slechts een 
deel van de dertien activiteiten uit. Dit komt overeen met de resultaten van het 
onderzoek van Cooper & Kleinschmidt (1986). Uit dit onderzoek is namelijk gebleken dat 
slechts vier van de 203 onderzochte productontwikkelingsprojecten alle dertien 
activiteiten hebben uitgevoerd. 

Ook is het opvallend dat Tegema en DTI grote verschillen kennen in de 
DTI Tegema 

1. identificatietrends 1. oriëntatie 

2. concepten 2. concept 

3. vergelijken 3. specificaties 
4. selectie 4. engineering 

5. prototype 5. prototype 

6. testen & verbeteren 6. final design 

7. demonstratie model 

8. integratie in product van klant 

9. integratie in productieproces 
van klant 

10. productlancering 

TABEL 3: ONTWIKKELINGSTRAJECTEN BIJ DTI & 
TEGEMA 

ontwikkelingstrajecten. Dit heeft te 
maken met de verschillende 
doelstellingen van de twee 
bedrijven. DTI is een bedrijf dat 
producten ontwerpt en vermarkt en 
is daardoor tamelijk extern 
georiënteerd. Tegema daarentegen 
is een ingenieursbureau dat 

ontwikkelt in opdracht van derden. 
De producteisen (komend uit de 
markt) worden bij Tegema dus door 
een derde aangeleverd. Tegema 
heeft dus vrijwel geen 
marketingactiviteiten nodig. 
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Verder is het ook opvallend dat er bij DTI een demonstratiemodel wordt gemaakt. Voor 
DTI is dit het moment dat de ontwikkeling aan de potentiële klanten wordt 
gepresenteerd. De activiteiten die hierop volgen zijn erop gericht het product klaar te 
maken voor massaproductie. Deze manier van werken is een direct gevolg van de 
industrie waarin DTI opereert. 

Naar aanleiding van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat de dertien 
activiteiten een goede richtlijn vormen voor het productontwikkelingstraject. Er moet 
echter per bedrijf worden gekeken naar de toegevoegde waarde van de activiteiten haar 
producten alsmede de verwachtingen van de industrie om te bepalen welke activiteiten 
een bedrijf moet uitvoeren. 

HET PROJECT 

Als gekeken wordt naar het traject dat wordt gevolgd bij het TUie Hybrid TukTuk 
Project kunnen er twee belangrijke observaties gedaan worden. Ten eerste is het zo dat 
het ontwikkelingstraject binnen het project wat minder gestructureerd is dan het in 
theorie zou moeten. Het gebrek aan structuur in het ontwikkelingstraject komt voort uit 
het feit dat het TukTuk project een eenmalig project is met studenten van verschillende 
disciplines. Daarnaast speelt ook een rol dat het management wordt uitgevoerd door 
studenten. De studenten zijn onervaren met dergelijke projecten en opereren grotendeels 
op basis van intuïtie. Reflecterend zijn alle studenten van mening dat strakkere 
structuur zeker waarde kan toevoegen aan het product. 

Ten tweede kan er worden waargenomen dat veel activiteiten die uiteindelijk zijn 
uitgevoerd, terug te vinden zijn in de dertien activiteiten gedefinieerd door Cooper & 
Kleinschmidt (1986). Echter is ook hier door het gebrek aan structuur de 
productontwikkeling minder logisch ingedeeld. Grotendeels zijn de activiteiten 
uitgevoerd door het team ingegeven door begeleiding van de universiteit en partners of 
door het team zelf. Ook zijn er activiteiten die zijn uitgevoerd vanuit externe 
ontwikkelingen zoals feedback vanuit de initiator Enviu. 

Hieronder (Tabel 4) is een overzicht te vinden van het project dat door het team is 
gevolgd om tot het productontwerp te komen. Per activiteit is ook aangegeven wie de 
initiator is/ was en wat de aanleiding is geweest voor die activiteit. De tabel geeft enkel 
de activiteiten die al zijn uitgevoerd weer. Verderop in deze scriptie zal worden ingaan 
op de activiteiten die nog moeten gebeuren. 

Activiteit 

1. Idee 

2. Verkennend 
onderzoek 

3. Concepten 

4. Conceptkeuze 

Omschrijving Initiator 

Het vertalen van het probleem naar Enviu 
een uitdaging (de Battle). 

Een haalbaarheidsstudie in India Enviu 
waarbij door middel van een 
gedegen onderzoek helderheid en 
succesfactoren zijn bepaald (zie 
appendix D) 

Het identificeren van mogelijke TUie 
oplossingen voor het probleem en de 
vertaling naar concepten. 

De vergelijking van de verschillende TUie 
concepten op basis van objectieve 
factoren (De keuze is gevallen op een 
elektrisch hybride oplossing). 

Aanleiding 

De identificatie van 
een probleem in India. 

De identificatie van 
het probleem een 
oplossing te vinden. 

De participatie van de 
universiteit in de 
wedstrijd. 

De identificatie van 
meerdere concepten. 
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5. Businessplan De start van het ontwikkelen van TUie De intrede van een 
ontwikkeling het businessplan. (deze activiteit is technische 

parallel aan alle volgende bedrijfskunde student 
activiteiten gecontinueerd) . en een marketing 

student. 

6. Technische Een verkenning van de technische TUie De intrede van een 
verkenning uitdagingen, kansen, en afstuderende 

mogelijkheden. werktuigbouwkunde 
student 

7. Concept- Het op basis van de eerste Team De wens het 
verbetering technische verkenning en ontwikkeltraject te 

businessplan ontwikkelingen verkorten en enkele 
verbeteren van het concept (Keuze kansen 
voor micro-hybride ontwerp). geïdentificeerd voor 

het businessplan te 
integreren in het 
ontwerp. 

8. Component Het ontwerpen van de verschillende Team & De beslissing een 
ontwerp componenten. TUie bepaald concept te 

gaan uitwerken. 

9. Component Het testen van de verschillende Team Door de verschillen in 
testen componenten ontwikkeltraject voor 

de verschillende 
componenten zijn de 
componenten na 
realisatie individueel 
getest. 

10 Gebruikers Een enquête onder de Team De vraag vanuit 
onderzoek eindgebruikers van het product om Enviu om de ontwerp 

inzicht te krijgen in hun wensen keuzes beter te 
onderbouwen. 

11 Risicoanalyse en Het op basis van de eerste testen Team & De identificatie van 
component van componenten uitvoeren van een Tegema bepaalde problemen 
verbetering risico analyse en eerste verbetering in het ontwerp en de 

van de verschillende componenten. wens deze te 
verhelpen (Tegema 
heeft als partner 
hierin hulp geboden 
bij de risicoanalyse). 

12 Integratie De verschillende componenten Team De realisatie van alle 
componenten integreren tot een eerste prototype. componenten. 

13 Prototype testen Het testen van het eerste prototype. Team De realisatie van het 
prototype. 

14 Verbetering Het verbeteren van het prototype op Team De identificatie van 
prototype basis van de eerste testresultaten. enkele problemen bij 

het testen. 

15 Realisatie Het realiseren van een prototype Team De deadline van de 
demonstratie welke gebruikt kan worden voor wedstrijd (gebrek aan 
prototype demonstratiedoeleinden. tijd) 

TABEL 4: ACTIVITEITEN VAN HET TU/E HYBRID TUKTUK TEAM 
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Bovenstaande tabel (tabel 4) in beschouwing nemende valt direct op dat er vijftien 
procesactiviteiten te identificeren zijn tot het demonstratie prototype. Dit wordt in de 
dertien activiteiten van Cooper & Kleinschmidt (1986) al in de 6e activiteit gerealiseerd. 
Dit heeft alles te maken met de mate van detail die gehanteerd wordt in het model van 
het TukTuk project. In de procesbeschrijving van de ontwikkeling in het TUie Hybrid 
TukTuk project is er veel aandacht en detail besteed aan de daadwerkelijke 
productontwikkeling. Dit betekent dat veel activiteiten geaggregeerd kunnen worden tot 
één activiteit, namelijk tot de productontwikkeling. Als we de activiteiten uit tabel 4 aan 
de dertien activiteiten van Cooper & Kleinschmidt (1986) koppelen, krijgen we het 
onderstaand overzicht. 

No. Projectactiviteit 

1. Idee 
2. 
3. 
4. 
5. 

Verkennend onder zoek 
Concepten 
Conceptkeuze 
Businesspla n ontwikkeling 

No. Activiteit gedefinieerd door Cooper & 
Kleinschmidt (1986) 

0. Idee 
1. Initiële screening 
1. Initiële screening 
1. Initiële screening 
2. Voorafgaande markt beoordeling 
5. Zakelijke/ financiële analyse 

6. Technische verkenning 3. Voorafgaande technische beoordeling 
7. Concept verbetering 6. Product- ontwikkeling 
8. Component ontwerp 6. Product- ontwikkeling 
9. Component testen 7. Eerste product testen 
10. Gebruikersonderzoek 4. Marktonderzoek 
11. Risicoanalyse en component verbetering 6. Product- ontwikkeling 
12. Integratie componenten 6. Product- ontwikkeling 
13. Prototype testen 7. Eerste product testen 
14. Verbetering prototype 6. Product - ontwikkeling 
15. Realisatie demonstratie prototype 6. Product- ontwikkeling 
TABEL 5: VERGELIJKING TUKTUK PROJECT & LITERATUUR 

Tabel 5 beschouwend vallen een paar zaken op. Allereerst kan er worden waargenomen 
dat alle activiteiten in het TukTuk project tot aan de ontwikkeling van het prototype zijn 
uitgevoerd. Dit is enerzijds te danken aan de multidisciplinaire aard van het TukTuk 
team, waarbij zowel business, marketing en techniek zijn samengebracht. Anderzijds 
aan de begeleiding van de TU/e en de externe partners van het team. Ook is het 
opvallend dat de activiteiten niet allemaal in de voorgestelde volgorde zijn uitgevoerd. Zo 
is het gebruikersonderzoek als vierde activiteit (marktonderzoek) gedefinieerd door 
Cooper & Kleinschmidt (1986). Tevens kan er worden waargenomen dat er na de eerste 
testen (TukTuk project activiteit no. 13) ook nog een verbeterslag plaatsvindt door het 
testen van het product voor de ontwikkeling van het demonstratie prototype. 

Met name de waarneming inhoudende dat na de eerste testen (TukTuk project activiteit 
no. 13) ook nog een verbeterslag plaatsvindt door het testen van het product voor de 
ontwikkeling van het demonstratie prototype, is in deze interessant. De definitie van een 
prototype een is een breed begrip. Een prototype kan worden gebruikt om een bepaald 
werkingsprincipe aan te tonen. In dit geval heeft men vaak te maken met een niet 
vormgegeven ontwerp wat enkel in een beschermde omgeving kan worden gebruikt. Het 
is ook mogelijk een prototype te bouwen ter demonstratie aan klanten of publiek. Dit 
prototype is wel vormgegeven en kan qua functionaliteit vrijwel identiek zijn aan het 
eindproduct. Het ontwerp van dit (demonstratie) prototype moet enkel nog worden 
aangepast zodat het in de massaproductie kan worden geproduceerd. Onder deze 
beredenering kunnen de activiteiten "het prototype" en "component testen" (TukTuk 
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project activiteit 9 & 13) dus ook onder activiteit 6 "productontwikkeling" worden 
geschaard. 

Er is echter ook een andere verklaring voor deze waarneming mogelijk. Deze andere 
verklaring heeft betrekking op de omgeving, de doelstelling en het bedrijf waarin het 
ontwikkeltraject in relatie tot de omgeving en doelstelling van de dertien activiteiten 
gedefinieerd door Cooper & Kleinschmidt (1986). De activiteiten gedefinieerd door 
Cooper & Kleinschmidt (1986) beschrijven het proces van idee tot productlancering 
binnen één bedrijf. Voor bedrijven die maar een deel van dit traject zelf doen kan het 
traject er dus anders uitzien. 

Deze verklaring wordt bevestigd in de interviews met Tegema en DTI. Dit zijn twee 
bedrijven met volledig anders ingerichte processen. Deze verschillen komen voort uit de 
doelstellingen die het bedrijf hebben. Tegema is een ingenieursbureau dat zich puur 
richt op ontwikkeling. Dit betekent dat ze in opdracht van derden producten 
ontwikkelen en de marktanalyse dus voor een groot deel aan derde overlaat. DTI is 
daarentegen een bedrijf dat producten ontwikkelt en in samenwerking met original 
equipement manufacturers (OEM) die producten middels licenties vermarkt. DTI heeft 
dus wel kennis nodig voor de productontwikkeling, maar niet voor de productlancering. 
De ontwikkeling die DTI doet, is er dus op gericht om OEMs te enthousiasmeren voor de 
techniek die zij hebben ontwikkeld. Dit gebeurt door demonstratie van een inhouse 
getest prototype waarvan de resultaten zijn bewezen. 

In het Hybrid TukTuk Project is het de bedoeling een volledig functioneel prototype op te 
leveren wat in India tijdens een wedstrijd kan functioneren. Als gevolg hiervan heeft het 
TukTuk team een vergelijkbaar ontwikkeltraject als DTI waarbij er ook al inhouse 
testen zijn gedaan om het prototype te verbeteren. 

CONCLUSIE 

Concluderend dat de inrichting van het ontwikkeltraject niet vast ligt, doch zijn er wel 
degelijk een aantal veel voorkomende activiteiten te onderscheiden die als leidraad voor 
ondernemingen te gebruiken zijn. Afhankelijk van de doelstelling van het bedrijf en de 
omgeving (industrie, land, etc.) waarin zij opereert, zal het productontwikkelingstraject 
geoptimaliseerd moeten worden. Dit kan men ook koppelen aan de bevinding dat de 
strategie moet zijn afgestemd op de beschikbare middelen (zie paragraaf 4.1) . Door een 
beperkte hoeveelheid middelen kunnen organisaties niet alle activiteiten zelf uitvoeren. 
Dit wordt bevestigd in de praktijk. In een situatie waarbij niet voldoende middelen 
aanwezig zijn om alle activiteiten zelf uit te voeren, kan een organisatie kiezen de 
activiteiten niet uit te voeren, de activiteiten uit te besteden dan wel de activiteiten in 
samenwerking met een ander bedrijf uit te voeren. 

3.4 EEN NIEUWE MARKT 

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de problematiek betreffende de nieuwe markt. 
In paragraaf 3.2 is geconcludeerd dat een snelle focus op export een startende hightech 
onderneming ten goede komt. Om een succesvolle marktgeoriënteerde strategie op te 
stellen, zal er rekening moeten worden gehouden met vele interne en externe 
belanghebbenden (Schlosser & Mcnaughton, 2007). Een marktgeoriënteerde strategie is 
wenselijk aangezien dit bijdraagt aan het succes van een startend bedrijf (zie ook 
paragraaf 3.1). Een startende hightech onderneming heeft in de literatuur een joint 
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venture als geprefereerde keuze om een nieuwe markt te benaderen. Om succesvol tot 
een marktgeoriënteerde strategie of een joint venture te kunnen komen, zullen de 
belangen van de verschillende partijen moeten worden geanalyseerd om zo tot een 
succesvolle samenwerking te komen (zie ook Appendix A). 

Bij een startende onderneming zijn de interne belanghebbenden in de eerste plaats de 
ondernemers. Naarmate de onderneming groeit, zullen er onder andere werknemers en 
afdelingen bijkomen. Externe belanghebbenden zijn bijvoorbeeld klanten, afnemers of 
leveranciers. Externe belanghebbenden kunnen ook overheden zijn. Een simpele en 
brede definitie voor belanghebbenden van een onderneming is: iedereen, groep of 
individu, die effect heeft op of getroffen wordt door het bereiken van een organisatorisch 
doel (Freeman, 1984). 

In deze paragraaf zullen we nagaan hoe de belanghebbenden in kaart gebracht kunnen 
worden. Dit zal gedaan worden door een literatuurstudie die zich richt op het 
identificeren van een bepaalde methodiek en hoe men het beste met de belanghebbenden 
kan omgaan. De resultaten van deze analyse zullen door middel van koppeling aan de 
praktijk en door een diepte interview met de heer Van der Voort van SCFM management 
consultants worden geverifieerd en getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. 

LITERATUUR 

Een marktgeoriënteerde strategie is een strategie die zich richt op het continu toevoegen 
van waarde voor klanten (Slater & Narver, 1994). Omdat een marktgeoriënteerde 
strategie een belangrijk aspect is voor een startende onderneming (zie paragraaf 4.1) 
kan een startende onderneming haar kans op succes vergroten door een marktgerichte 
strategie te kiezen/ hanteren. 

Een van de manieren om een gedegen marktgeoriënteerde strategie te hanteren, is door 
de gehele organisatie te richten op het vergaren van kennis over de wensen van huidige 
en toekomstige klanten (Jaworski & Kohli, 1993). Andere onderzoekers beschouwen ook 
andere belanghebbenden in hun aanpak (Narver & Slater, 1990; Deshpandé & Farley, 
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Langerak (2001) stelt een analyse voor die zowel voorwaarts als achterwaarts in de 
keten kijkt (zie Figuur 4). In zijn onderzoek concludeert hij dat middels de door hem 
voorgestelde methode zowel de verkopers als inkopers beter gaan presteren, hetgeen 
indirect tot gevolg heeft dat de organisatie een beter financieel resultaat bereikt. Aan de 
hand van dit resultaat kan worden geconcludeerd dat het zinvol is de analyse niet enkel 
te richten op de klant. Het is eveneens van belang de analyse te richten op andere 
belanghebbende partijen in de keten. 

Deze conclusie wordt ondersteund door de bevindingen van Wind en Mahajan (1987). Zij 
zijn van oordeel dat het succes van het product afhangt van de steun die de onderneming 
krijgt in haar omgeving. Teneinde steun te ontvangen is het belangrijk om voorafgaande 
aan de lancering van een nieuw product een marketingplan op te stellen dat zich richt op 
belangrijke belanghebbenden van het product. Dit marketingplan moet de omgeving van 
het nieuwe product gunstig stemmen (Wind & Mahajan, 1987). De belangrijke 
belanghebbenden zijn in ieder geval de partijen die de service moeten leveren, 
distributeurs en consumenten (Wind & Mahajan, 1987). Ook hier wordt dus een analyse 
van meerdere belanghebbenden gesuggereerd. Het lijkt er dus op dat een 
gestructureerde analyse van de belanghebbenden van het nieuwe product/ van de 
organisatie leidt tot een grotere kans op succes. 

Een methode om een gestructureerde marktanalyse te maken, is het zes markten model 
(Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005). Er is in deze scriptie voor dit model gekozen, 
omdat dit model een totaalbeeld geeft van de belanghebbenden in de omgeving. Dit 
model (zie ook Figuur 5) geeft inzicht in zes specifieke gebieden en categoriseert de 
verschillende belanghebbenden. Het model is uitvoerig in de praktijk getest en geeft een 
goed idee van de positie van een organisatie ten opzichte van haar belanghebbenden 
(Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005). 
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Recruitment 
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FIGUUR 5: HET ZES MARKTEN MODEL (PAYNE, BALLANTYNE , & CHRISTOPHER, 
200 5) 
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De zes markten volgens Payne, Ballantyne, & Christopher (2005) bestaan uit: 

• klantmarkten bestaan uit kopers van het product (bijvoorbeeld een groothandel), 
tussenhandelaren en eindgebruikers. 

• referentiemarkten zijn op te delen in twee categorieën, namelijk klantreferenties 
en niet-klantreferenties. Bij klantreferenties heeft men het over een klant die het 
product aanraadt aan iemand anders. Bij een niet-klantreferentie heeft men het 
bijvoorbeeld over een accountant die iemand doorverwijst naar een 
advocatenkantoor. 

• invloedmarkten bestaan uit de meest diverse groep van belanghebbenden. Dit zijn 
partijen en/of personen die invloed hebben op de organisatie en haar klanten. Dit 
zijn bijvoorbeeld NGO's, vakbonden, overheden, de pers, actiegroepen en 
concurrenten. 

• recruitmentmarkten zijn alle mogelijke werknemers en de partijen die toegang 
bieden tot deze werknemers. Dit kunnen bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of 
recruitmentbureaus zijn. 

• leveranciersmarkten zijn de alle leveranciers van fysieke middelen aan de 
organisatie. 

• internenmarkten behelzen de afdelingen en mensen binnen de eigen organisatie. 

Door alle belanghebbenden op een gestructureerde manier in kaart te brengen, ontstaat 
er een volledig beeld van de organisatie en de omgeving die de gebruiker kan helpen bij 
bijvoorbeeld de introductie van een product. Bij de invulling van het model moeten visie 
en waarden van de belanghebbenden in ieder geval worden meegenomen om een goed 
inzicht te verkrijgen van de situatie (Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005) . 

Als bekend is welke belanghebbenden er zijn, kunnen de kansen die zich in de omgeving 
voordoen beter worden begrepen (Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005). Het benutten 
van kansen is voor een startende onderneming een belangrijk aspect. Door te kijken 
naar de doelstellingen van verschillende partijen kan er op een effectieve manier worden 
toegewerkt naar samenwerking (Payne, Ballantyne, & Christopher, 2005). Dit maakt het 
voor de startende onderneming mogelijk om op een gestructureerde manier haar 
toekomstige partners te benaderen. Tevens verhoogt het begrip van de omgeving de kans 
van slagen van het nieuwe product (Wind & Mahajan, 1987). 

CONCLUSIE 

Concluderend kan gesteld worden dat door toepassing van het zes markten model een 
beter begrip van de omgeving van de organisatie en de aanwezige belanghebbenden in 
die omgeving ontstaat. Er ontstaat een marktgeoriënteerde benadering. Dit betere 
begrip van de omgeving leidt weer tot een grotere kans van slagen voor de 
productintroductie. Het is dus wenselijk de belanghebbenden/ omgeving te analyseren. 
Wat betreft de samenwerkingsverbanden is het ook goed te begrijpen wat de 
verschillende belanghebbenden voor doelstelling hebben en hoe ze opereren (visie en 
waarden). Door goed inzicht te hebben in de belanghebbenden partijen kan een plan 
worden geformuleerd om met de verschillende partijen te gaan samenwerken. 
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HOOFDSTUK 4: ANTWOORDEN OP DE DEELVRAGEN 

In dit hoofdstuk zal op iedere deelvraag een antwoord worden geformuleerd. De 
antwoorden zijn gedestilleerd uit de analyses eerder beschreven in hoofdstuk 3. 

WAT ZIJN DE EIGENSCHAPPEN \'AN EEN STARTENDE ONDERNEMING? 

Een startende onderneming is te definiëren als een opkomende organisatie. Een 
opkomende organisatie heeft vier kenmerkende eigenschappen. 

Iedere opkomende organisatie heeft namelijk: 
• een doel; 
• middelen; 
• een afbakening; 
• uitwisseling. 

Het doel van de organisatie geeft de doelstelling van de organisatie weer. In het geval 
van een startende onderneming zal dit in ieder geval bestaansrecht en ook op termijn 
winstgevendheid zijn. Verder heeft iedere organisatie middelen. In het geval van een 
startende onderneming zijn dit de ondernemers, eventuele werknemers, machines, 
computers, financiële middelen, enzovoorts. Ook heeft iedere organisatie een afbakening. 
Hiermee wordt niet alleen gedoeld op de fysieke grenzen van de organisatie , maar ook op 
aspecten in de omgeving die de organisatie willen beïnvloeden. Bij een sportvereniging 
kan men bijvoorbeeld de lokale gemeente beschouwen als een partij waar de organisatie 
probeert invloed op uit te oefenen teneinde bijvoorbeeld betere faciliteiten te krijgen. De 
laatste kenmerkende eigenschap is de uitwisseling. Een organisatie wisselt altijd iets uit 
(zowel intern als extern). Intern kan dit bijvoorbeeld kennis zijn. Extern kan men 
denken aan de verkoop van producten. 

Deze vier eigenschappen zijn van toepassing voor een startende onderneming en zullen 
daarom worden meegenomen in het ontwerp voor een startende hightech onderneming. 

WELKE FACTOREN BEÏNVLOEDEN SUCCES IN EEN STARTENDE ONDERNEMING? 

Er zijn vijf belangrijke factoren te herkennen die het succes van een startende 
onderneming beïnvloeden, te weten: 

• de keuze van meerdere strategische patronen; 
• de afstemming van de interne strategie op de industrie en de beschikbare 

middelen; 
• de balans tussen technische en commerciële expertises; 
• de afstemming van het bedrijf op haar omgeving; 
• de R&D intensiteit. 

Deze vijf factoren zullen in het ontwerp worden meegenomen teneinde de kans op succes 
zo groot mogelijk te maken. 

WAT IS EEN HIGHTECH ONDERNEMING? 

Een hightech onderneming kan als volgt gedefinieerd worden (paragraaf 3.2). 

Een hightech onderneming is een onderneming die: 

• minstens vijf procent van haar omzet besteed aan R&D, 
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• een hoog percentage hoogopgeleide in het personeelsbestand heeft en 
• opereert in een technologisch geavanceerd gebied. 

Deze drie eigenschappen hebben drie concrete gevolgen voor de vier kenmerkende 
eigenschappen van een startende hightech onderneming. Ten eerste betekent het 
namelijk dat een van de doelstellingen zal moeten zijn om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Ten tweede betekent het dat het personeel (de middelen) voor ten minsten 
10% uit hoogopgeleiden moet bestaan. Ten derde heeft het ook gevolgen voor de 
afbakening, deze is hiermee namelijk in zekere mate beperkt tot een technologisch 
geavanceerd gebied. 

Hor~ KAN EEN HIGHTECH ONDERNEMING SN[~L EN SUCCESVOL TOT EXPORT KOMEN? 

Een startende hightech onderneming kan op drie manieren een buitenlandse markt 
betreden. Ten eerste middels de zelfstandige methode. Hierbij wordt een bedrijf 
opgestart, overgenomen of gekocht in het land van bestemming. Ten tweede de 
gecombineerde methode, waarbij er door middel van een alliantie of joint venture een 
entree gemaakt in de markt van bestemming. Middels deze methode wordt er samen met 
een lokale partij een bepaalde doelstelling nagestreefd. De derde en laatste methode is 
de onafhankelijke methode. In de onafhankelijke methode wordt de markt van 
bestemming bediend door bijvoorbeeld export, licencering of franchising. In deze 
methode levert het internationaliserende bedrijf respectievelijk goederen, kennis of een 
winkelformule aan een partij in het land van bestemming. 

De zelfstandige methode behoeft de meeste middelen nodig. Tevens biedt deze methode 
de meeste controlemogelijkheden. De gecombineerde methode is een methode die minder 
controlemogelijkheden biedt dan de zelfstandige methode. De controlemogelijkheden die 
zij biedt zijn echter meer dan hetgeen de onafhankelijke methode biedt. Ook is de 
benodigde hoeveelheid middelen bij de gecombineerde methode lager dan bij de 
zelfstandige methode, maar weer hoger dan bij de onafhankelijke methode. De 
onafhankelijke methode vereist het minst aantal middelen, maar biedt ook de minste 
controle mogelijkheden voor de onderneming. 

De keuze voor een markttoetredingsmethode kan worden gemaakt aan de hand van drie 
categorieën eigenschappen met zes variabelen. De drie categorieën zijn eigenschappen 
van de onderneming, eigenschappen van de markt en internationale eigenschappen. De 
zes variabelen kan men in deze drie categorieën indelen. Onder de eigenschappen van de 
onderneming valt da n bedrijfsgrootte, internationale ervaring en de mogelijkheid 
onderscheidende producten te produceren. Onder de eigenschappen van de markt vallen 
marktpotentieel en investeringsrisico. Tot slot valt onder internationaal risico de 
variabele contractueel risico (zie ook Figuur 1 pag. 27). 

Door de zes variabelen te analyseren en aan de hand van de analyse voor de best 
passende markttoetredingsmethode te kiezen kan men de kans van slagen dus 
optimaliseren. Om vervolgens ook de kans van slagen van het eventuele 
samenwerkingsverband te optimaliseren, kan men aandacht besteden aan acht kritische 
succesfactoren voor een samenwerkingsverband (zie hieronder) en de procedure volgen 
als beschreven in Appendix A. De acht kritische succesfactoren voor 
samenwerkingsverbanden zijn hieronder terug te vinden. 

1. precieze definitie van rechten en verplichtingen. 
2. het bijdragen van specifieke toegevoegde waarde. 
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3. het vaststellen van de benodigde middelen. 
4. het bewustzijn van de benodigde tijd. 
5. gelijke bijdragen van alle partners. 
6. het vaststellen van doelstellingen voortkomend uit de strategie. 
7. het opbouwen van vertrouwen. 
8. het snel implementeren van de plannen en verkrijgen van resultaten. 

In relatie tot de eigenschappen van een startende hightech onderneming kan men door 
met een gedegen analyse van de zes variabelen voor de best passende 
toetredingsmethode kiezen. Door vervolgens de procedure te volgen als beschreven in 
Appendix A en expliciet aandacht te besteden aan de acht bovenstaande kritische 
succesfactoren, kan men de kans van slagen op snelle export optimaliseren. 

WAT IS HET PRODUCT VAN KISS AUTOMOTIVE 

Het product (een start-stop systeem voor een tweetaktmotor) dat is ontwikkeld door het 
multidisciplinaire team aan de TUie (TUie Hybrid TukTuk project team) kan 
omschreven worden als een upgrade voor de bestaande tuktuk. De upgrade maakt een 
start stop functionaliteit voor de bestaande tweetaktmotor mogelijk, welke een besparing 
oplevert van 15 tot 20 procent op de uitstoot/ op het benzine verbruik. De technische 
term voor het product is een retrofit micro hybride kit. Hierbij refereert retrofit aan het 
feit dat het een upgrade is van een bestaand voertuig en refereert micro hybride aan de 
start stop functionaliteit (voor een uitgebreide technische omschrijving van het product 
zie Appendix B). 

De micro hybride kit is ontworpen met enkele specifieke eisen. Deze eisen zijn 
voortgekomen uit een analyse van de toekomstige gebruiker en de omgeving waarin het 
product verkocht/ gebruikt zal worden. Om hier zicht op te krijgen is een verkennend 
onderzoek uitgevoerd onder 30 chauffeurs (zie Appendix C). De eerste eis is dat de 
retrofit micro hybride kit niet meer dan $ 200 mag kosten. De tweede eis is dat het 
product het benzineverbruik en de uitstoot van de tuktuk reduceert. De derde eis is dat 
de micro hybride kit gemakkelijk te monteren is. Deze eisen hebben geresulteerd in het 
prototype zoals te zien in Appendix D. 

Het product, de micro hybride kit, heeft meerdere voordelen. Ten eerste staat de lage 
verkoopprijs een snelle marktpenetratie toe . Ten tweede is de techniek innovatief en 
past de techniek in de trend binnen de huidige automotive industrie. Het derde voordeel 
is de C02 besparing. Deze besparing zou de totale stedelijke vervuiling in India met een 
aanzienlijk deel kunnen verminderen. Ten vierde is er de besparing op de benzine 
kosten, hetgeen met zich meebrengt dat de chauffeur in staat wordt gesteld de kosten in 
een jaar terug te verdienen en daarna per jaar$ 150 tot$ 200 meer te verdienen. 
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Idee 

HOE ZIET HET PROCES \ 'AN IDEE TOT PRODUCT ERlTIT? 

Het proces van idee tot productlancering kan men opdelen in dertien activiteiten. Deze 
activiteiten zijn hieronder terug te vinden: 

1. initiële screening 
2. voorafgaande marktbeoordeling 
3. voorafgaande technische beoordeling 
4. marktonderzoek 
5. zakelijke/ financiële analyse 
6. productontwikkeling 
7. eerste product testen 
8. consumenten test van het product 
9. een markt test/ testverkoop 
10. productietest 
11. commerciële businessanalyse 
12. opstarten productie 
13. markt/ productlancering 

Deze dertien activiteiten, waarbij het idee dus als input dient, leidt de productlancering. 
Afhankelijk van de hoeveelheid activiteiten die worden uitgevoerd, wordt de kans van 
slagen betreffende de lancering van het product groter. 

Deze dertien activiteiten kan men integreren tot 5 stages en mijlpalen (zie ook Figuur 6 
hieronder). De eerste mijlpaal betreft de beslissing inhoudende de toekenning van geld 
aan een idee. Dit is de initiële screening. Hierna komt men in de eerste fase. In de eerste 
fase wordt een verkennend onderzoek gedaan naar de markt voor het product en de 
technische uitdagingen. In de tweede mijlpaal, de 2e evaluatie, evalueert men het idee op 
basis van de nieuwe bevindingen. Indien het idee rendabel lijkt te zijn, gaat men door 
naar de tweede fase. Met het diepteonderzoek naar zowel techniek als markt, definieert 
men de eisen aan het product. De derde mijlpaal is de laatste mijlpaal voor de 
productontwikkeling. Hier beoordeelt men aan de hand van alle beschikbare gegevens of 
het rendabel is om het product daadwerkelijk te ontwikkelen. Als men in de derde 
mijlpaal beslist het product te ontwikkelen, dan gaat men in de vierde fase over tot de 
daadwerkelijke ontwikkeling van het product. Ook kijkt men hier of er juridische 
problemen zijn en of het product te patenteren is. Voordat men over gaat tot het testen 
en valideren van het product evalueert men in fase drie eerst het ontwikkelde product. 
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FIGUUR 6: STAGE GATE MODEL (COOPER, 1990) 
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De financiële situatie wordt ook nog eens opnieuw beoordeeld aan de hand van de nieuw 
beschikbare informatie. Als men ook hier een positieve beslissing neemt, kan men door 
naar de vierde fase. In deze fase wordt het product getest met gebruikers en wordt het 
ontwerp productieklaar gemaakt. Tevens worden hier de plannen voor lancering en 
marketing opgesteld. Als het product dan uiteindelijk productieklaar is, kijkt men of het 
product voldoet aan de verwachtingen van de markt voor wat betreft functionaliteit en 
kwaliteit. Ook worden hier het marketing-, productlancerings- en financiële plan nog 
eens beoordeeld. In de vijfde en laatste fase gaat men over tot de daadwerkelijke 
lancering van het product. 

Het stage gate model is een goed handvat om te gebruiken bij het 
productontwikkelingstraject vanwege twee redenen. Ten eerste biedt het een 
gestructureerde manier van werken die de kans op succes in het traject vergroot. Ten 
tweede integreert het zowel technische als commerciële aspecten, ook dit vergroot de 
kans op succes. Deze twee redenen hebben geleid tot de keuze voor dit model. 

HOE KUNNEN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN VAN EEN ORGANISATIE IN KAART 

GEBRACHT WORDEN? 

De belanghebbenden van een organisatie kan men met behulp van het zes markten 
model in kaart brengen. Dit model (zie ook Figuur 5 pagina 39) biedt een categorisering 
van de verschillende belanghebbenden. Het model kan de organisatie houvast bieden bij 
het maken van een structurele omgevingsanalyse. 

De zes markten die geanalyseerd moeten worden in dit model zijn respectievelijk: 

• klantmarkten bestaan uit kopers van het product (bijvoorbeeld een groothandel), 
tussenhandelaren en eindgebruikers. 

• referentiemarkten zijn op te delen in twee categorieën: klantreferenties en niet
klantreferenties. Bij klantreferenties heeft men het over een klant die het product 
aanraadt aan iemand anders. Bij een niet-klantreferentie heeft men het 
bijvoorbeeld over een accountant die iemand doorverwijst naar een 
advocatenkantoor. 

• invloedmarkten bestaan uit de meest diverse groep van belanghebbenden. Dit zijn 
partijen en/of personen die invloed hebben op de organisatie en haar klanten. Dit 
zijn bijvoorbeeld NGO's, vakbonden, overheden, de pers, actiegroepen, 
concurrenten. 

• recruitmentmarkten zijn alle mogelijke werknemers en de partijen die toegang 
bieden tot deze werknemers. Dit kunnen dus bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of 
recruitmentbureaus zijn. 

• leveranciersmarkten zijn de alle leveranciers van fysieke middelen aan de 
organisatie. 

• interne markten omhelzen de afdelingen en mensen binnen de eigen organisatie. 

Door deze omgevingsanalyse uit te voeren krijgt de startende hightech onderneming een 
duidelijk inzicht in de omgeving en kan zij op basis daarvan beter strategische 
beslissingen nemen. 

HOE KAN MEN BEPALEN OF ER KAN WORDEN SAI\1ENGEWEHKT MET DEZE PARTIJEN? 

Men kan nagaan met welke partijen samengewerkt kan worden door te onderzoeken wat 
de doelstellingen zijn van de verschillende belanghebbenden. Dit kan men bijvoorbeeld 
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doen door de visies en waarden van belanghebbende commerciële organisaties te 
bekijken. Zodra dit bekend is, kan er (in de uitgevoerde zes markten analyse) gekeken 
worden met welke commerciële partijen samenwerkingsverbanden/ synergieën mogelijk 
zijn. Deze samenwerking/ synergie kan dan weer gebruikt worden in de ontwikkeling 
van de relaties met deze partijen 

Bij niet-commerciële organisaties als overheden of NGO's kan men ook naar de visie en 
waarden kijken indien die bekend zijn. Bij een overheid is dit niet altijd even evident als 
bij een commerciële organisatie. In geval van een overheid kan men ervoor kiezen enkel 
te kijken naar specifieke doelstellingen of ontwikkelingen die er in een bepaald land 
plaatsvinden. 
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ONTWERP 
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HOOFDSTUK 5: HET ONTWERP 

Nu bekend is wat de problematiek van de startende hightech onderneming is, kan er 
worden gekeken naar de criteria waaraan het ontwerp moet voldoen. In de volgende 
paragraaf zullen de bevindingen uit de vorige hoofdstukken worden vertaald naar 
ontwerpcriteria. Nadat de ontwerpcriteria bekend zijn, zal er in paragraaf 5.2 een 
objectontwerp voor elk van de probleemgebieden worden geformuleerd. In paragraaf 5.3 
zal dit worden geïntegreerd tot één procesontwerp. 

5.1 ONTWERPCRITERIA 

In deze paragraaf worden voor de vier probleemgebieden voortkomend uit de 
probleemstelling en onderzoeksvraag, de ontwerpcriteria geformuleerd waaraan de 
oplossing moet voldoen. Uit hoofdstuk 2 (de probleemstelling) is gebleken dat de vier 
probleemgebieden voor het ontwerp te herleiden zijn tot: 

• een startende onderneming; 
• een hightech onderneming; 
• een nieuw product; 
• een nieuwe markt. 

Hieronder zijn per probleemgebied de ontwerpcriteria terug te vinden. 

5.1.1 EEN STARTENDE ONDERNEMlNG 

Een startende onderneming kan men vergelijken met een opkomende organisatie. In 
paragraaf 3.1 is beschreven dat een opkomende organisatie zich kenmerkt door vier 
eigenschappen. Iedere opkomende organisatie heeft namelijk: 

• een doelstelling; 
• een afbakening; 
• middelen en 
• uitwisseling. 

Door deze kenmerken scherp te omschrijven voor de nieuwe onderneming kan men een 
tamelijk gestandaardiseerd idee formuleren van de opkomende organisatie. Omdat deze 
vier kenmerken ook voor een bestaande organisatie gelden, is het tevens mogelijk de 
startende organisatie te vergelijken met andere organisaties. 

Uit het onderzoek blijkt dat iedere opkomende organisatie, en dus ook een startende 
hightech onderneming, deze vier eigenschappen in overeenstemming met heeft. Door 
deze vier eigenschappen dus te gebruiken om de uitgangssituatie van een startende 
hightech onderneming te beschouwen, kan men op een gestandaardiseerde en 
vereenvoudigde manier een idee krijgen van de situatie waar de startende hightech 
onderneming zich bij haar start in bevindt. Hier komt dan ook het eerste 
ontwerpcriterium uit voort: 

1. De startende onderneming moet worden gedefinieerd aan de hand van haar 
doelstelling, haar afbakening, haar middelen en haar uitwisseling. 
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In paragraaf 3.1 zijn ook vijf factoren die het succes beïnvloeden geïdentificeerd. Deze 
factoren zijn cruciaal in het behalen van de doelstellingen. De vijf factoren zijn: 

• de keuze van meerdere strategische patronen; 
• de afstemming van de interne strategie op de industrie en de beschikbare 

middelen; 
• de balans tussen technische en commerciële expertises; 
• de afstemming van het bedrijf op haar omgeving; 
• de R&D intensiteit. 

Om de startende onderneming succesvol naar de gewenste situatie te leiden, zal de 
organisatie aan alle vijf factoren aandacht moeten besteden. Dit is dan ook het tweede 
ontwerpcriterium: 

2. Er moet in het ontwerp rekening gehouden worden met de vijf succesfactoren voor 
een startende onderneming. 

In deze subparagraaf zijn de eerste ontwerpcriteria voor het uiteindelijke ontwerp 
geïdentificeerd. Zo heeft iedere startende organisatie middelen, een afbakening, 
doelstellingen en uitwisseling. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken. Zal 
men aandacht moeten besteden aan de vijf factoren die van invloed zijn op het succes 
van de startende onderneming. 

5.1.2 D E HIGHTECH ONDERNEMING 
---------------------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Er is nu bekend dat de doelstellingen van een startende onderneming de drijfveer zijn 
voor de organisatie om nieuwe middelen te verwerven, haar afbakening uit te breiden en 
haar uitwisseling te veranderen. Het feit dat we hier te maken hebben met een hightech 
onderneming heeft enkele implicaties voor deze kenmerkende eigenschappen. Zij brengt 
dan ook enkele ontwerpcriteria met zich mee. 

Ten eerste heeft de onderneming een personeelsbestand dat voor een significant deel 
(10% in westerse landen) bestaat uit hoog opgeleidde mensen. Dat wil zeggen dat de 
middelen die de organisatie heeft in de vorm van personen voor een belangrijk deel 
bestaat uit hoog opgeleidde mensen. In de ontwikkeling van het bedrijf zal dit ook 
consequenties hebben. Hieruit komt het derde ontwerpcriterium voort: 

3. De middelen van de organisatie bestaan voor ten minste 10% uit hoog opgeleidde 
mensen. 

Het tweede gevolg is dat de hightech onderneming ten minste vijf procent van haar 
omzet uitgeeft aan R&D. Het gevolg hiervan is dat één van de doelstellingen is dat er 
R&D wordt uitgevoerd. Immers een hightech onderneming is verbonden aan R&D. Uit 
deze beredenering komt het vierde ontwerpcriterium voort: 

4. Eén van de doelstellingen van de startende organisatie is R&D, ofwel 
productontwikkeling. 

Ten derde opereert de hightech onderneming in een technologisch geavanceerd gebied. 
Dit heeft gevolgen voor de afbakening. Een hightech onderneming is namelijk begrensd 
tot het gebied (bijvoorbeeld de industrie) waarin de hightech onderneming haar 
werkzaamheden verricht. Hieruit kan men het vijfde ontwerpcriterium afleiden: 
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5. De afbakening van een hightech onderneming omvat ten minste een 
technologisch geavanceerd gebied. 

Tot slot is het vierde ontwerpcriterium dat één van de doelstellingen zal zijn snel tot een 
nieuwe markt toe te treden. Door deze snelle toetreding in nieuwe markten kan de 
terugverdientijd van de technologie verkort worden en kunnen de verkoopresultaten 
worden verbeterd. Dit kan men omschrijven als: 

6. Een van de doelstellingen van een hightech onderneming is om na product 
ontwikkeling tot een nieuwe markt toe te treden. 

Er zijn nu zes ontwerpcriteria als gevolg van het feit dat we met een startende hightech 
onderneming hebben te maken. 

5.1.3 EEN NIEUW PRODUCT 

Zoals in paragraaf 5.1.1 en 5.1.2 is vastgesteld zal een hightech onderneming activiteiten 
gericht op productontwikkeling moeten hebben. Uit de analyse in paragraaf 3.3 blijkt 
dat een gestructureerde manier van werken en een goede interactie met de markt de 
kans van slagen zo groot mogelijk maakt. Hieruit volgen twee nieuwe ontwerpcriteria: 

7. Het ontwerp dient een gestructureerd product ontwikkelproces te bevatten. 

en 

8. Het productontwikkelingstraject dient op een gestructureerde manier interactie te 
hebben met de markt. 

Buiten deze twee bevindingen zijn er ook dertien activiteiten gedefinieerd welke het 
proces van idee tot productlancering beschrijven. Het blijkt dat hoe meer van deze 
activiteiten worden uitgevoerd des te groter de kans van slagen van de productlancering 
is. Vanwege deze bevinding geldt ook het navolgende ontwerpcriterium: 

9. Het productontwikkelingstraject dient minimaal de 13 activiteiten zoals 
gedefinieerd in paragraaf 3. 3 te bevatten. 

5.1.4 EEN NIEUWE ~1ARKT 

Om een nieuwe markt succesvol te betreden zal er een grondige, gestructureerde analyse 
gemaakt moeten worden van de belanghebbenden in de omgeving. Deze analyse dient de 
onderneming inzicht te geven in de situatie in de nieuwe markt. Door de nieuwe markt 
goed te begrijpen, verkleint men de kans op falen voor de startende onderneming. Uit 
deze bevinding kan men het volgende ontwerpcriterium afleiden: 

10. Alvorens men een nieuwe markt betreedt, moet men op een gestructureerde manier 
een analyse maken van de belanghebbenden in de nieuwe markt. 

5.1.5 OVERZICHT 0NTWERPCRITERIA 

In de vier voorgaande subparagrafen zijn een tiental ontwerpcriteria geformuleerd die 
voortkomen uit de analyse van de probleemgebieden. De ontwerpcriteria zullen in zowel 
het objectontwerp als het procesontwerp worden meegenomen. Op de volgende pagina is 

50 



een schematische weergave van de 10 ontwerpcriteria te vinden waarbij ook is 

aangegeven op welk objectontwerp ze van toepassing zijn. 

Nr. Probleemgebied Ontwerpcriterium 

1. Startende De startende onderneming dient te worden gedefinieerd aan de 
onderneming hand van haar doelstelling, haar afbakening, haar middelen en 

haar uitwisseling. 

2. Startende Er moet in het ontwerp rekening gehouden worden met de vijf 
onderneming succesfactoren voor een startende onderneming. 

3. Hightech De middelen van de organisatie bestaan voor ten minste 10% uit 
onderneming hoog opgeleidde mensen. 

4. Hightech Eén van de doelstellingen van de startende hightech organisatie 
onderneming is R&D, ofwel productontwikkeling. 

5. Hightech De afbakening van een hightech onderneming omvat ten minste 
onderneming een technologisch geavanceerd gebied. 

6. Hightech Eén van de doelstellingen van een hightech onderneming is om 
onderneming na product ontwikkeling tot een nieuwe markt toe te treden. 

7. Nieuw product Het oplossingsontwerp dient een gestructureerd product 
ontwikkelproces te bevatten. 

8. Nieuw product Het productontwikkelingstraject dient op een gestructureerde 
manier interactie te hebben met de markt. 

9. Nieuw product Het productontwikkelingstraject dient minimaal de 13 
activiteiten zoals gedefinieerd in paragraaf 3.3 te bevatten. 

10. Nieuwe markt Alvorens men een nieuwe markt betreedt, moet men op een 
gestructureerde manier een analyse maken van de 
belanghebbenden in de nieuwe markt. 

Nu de ontwerpcriteria bekend zijn, kan er worden verdergegaan met het daadwerkelijke 
ontwerp. In paragraaf 5.2 zal worden ingegaan op de objectontwerpen van alle 
probleemgebieden. Hierbij worden de ontwerpcriteria per probleemgebied in acht 
genomen. 

5.2 OBJECT ONTWERP 

In deze paragraaf zal er aan de hand van de bevindingen in de analyse en de 
ontwerpcriteria een objectontwerp worden gepresenteerd voor elk van de vier 
probleemgebieden. In paragraaf 5.3 zal uiteindelijk het procesontwerp worden 
gepresenteerd wat alle objectontwerpen integreert tot een bruikbare oplossing. 

5.2.1 EEN STARTENDE ONDERNEMING 
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Aan het objectontwerp voor een startende onderneming zijn twee ontwerpcriteria 
verbonden. Allereerst moet het ontwerp rekening houden met vier aspecten van een 
opkomende organisatie, te weten; doelstellingen, middelen, afbakening en uitwisseling. 
Ten tweede moet het ontwerp rekening houden met de vijf succesfactoren voor een 
startende organisatie zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1. 

De vier kenmerken in ogenschouw nemende kunnen we constateren dat de 
doelstellingen voortkomen uit de missie en visie van de onderneming evenals dat deze 
voor langere tijd bepaald zijn. De andere drie kenmerken zullen zeker in de eerste 
groeiperiode van de onderneming onderhevig zijn aan grote veranderingen. Zo zal de 
onderneming financiering moeten zoeken voor haar activiteiten waardoor haar middelen 
toenemen. Als gevolg hiervan kunnen ook de afbakening en uitwisseling veranderen. Het 
kan bijvoorbeeld zijn dat er een product bijkomt als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of 
dat er werknemers worden aangenomen. 

Een tweede constatering die gedaan kan worden, betreft het feit dat de middelen van de 
onderneming op het moment van starten vastliggen. Deze middelen bestaan uit bepaalde 
personen, financiële middelen en materiële middelen die bij aanvang beschikbaar zijn. 
Deze eigenschap is bij de start dus statisch en kan niet worden veranderd. De 
doelstellingen geven weer wat de onderneming zal moeten ondernemen om 
bestaansrecht te verwerven en welke doelen bereikt moeten worden met het 
ondernemen, welke vervolgens weergeven wat de extra benodigde middelen zijn om op 
termijn tot een winstgevende onderneming te komen. 

In een onderneming kan men de doelstellingen dus beschouwen als de gewenste situatie. 
Deze doelstellingen geven in een commerciële onderneming ook de gewenste situatie 
voor wat betreft middelen, afbakening en uitwisseling weer. Men kan hierbij denken aan 
omzet of winstgroei, nieuwe productontwikkeling of het betreden van nieuwe markten. 
Neem een bedrijf dat als doelstelling heeft om het komende jaar een nieuwe markt te 
betreden. Feitelijk zegt men hiermee dat de afbakening van het bedrijf wordt uitgebreid. 
In Figuur 7 is een schematische voorstelling gegeven van deze situatie. 

Huidige situatie Gewenste situatie 

Middelen Middelen 

Afbakening 
.1 

Doelstell gen Afbakening 

Uitwisseling Uitwisseling 

FIGUUR 7: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE KENMERKEN EN ONTWIKKELING 
VAN EEN STARTENDE ONDERNEMING 

We kunnen constateren dat een startende onderneming zich door de kenmerkende 
eigenschap doelstellingen laat leiden tot veranderingen in de organisatie. Haar 
activiteiten zullen zich richten op het behalen van doelstellingen en dus gericht op het 
creëren van de gewenste en ook nieuwe situatie. In deze nieuwe (gewenste) situatie 
zullen ook nieuwe doelstellingen worden geformuleerd en zal het proces zich dus 
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herhalen. De doelstellingen van de te starten onderneming vormen de basis voor de 
initiële strategie van de onderneming. Naarmate de onderneming aan veranderingen 
onderhevig is, zal de strategie van de onderneming bijgesteld worden. 

Het tweede ontwerpcriterium voor een startende onderneming is dat de onderstaande 
vijf succesfactoren moeten worden meegenomen in het ontwerp. Met deze vijf factoren 
voor succes voor de onderneming worden de initiële doelstellingen van de onderneming, 
zoals hierboven beschreven concreter ingevuld. 

• de keuze van meerdere strategische patronen; 
• de afstemming van de interne strategie op de industrie en de beschikbare 

middelen; 
• de balans tussen technische en commerciële expertises; 
• de afstemming van het bedrijf op haar omgeving; 
• de R&D intensiteit. 

We kunnen in deze vijf factoren voor succes duidelijk zien dat er een verband bestaat 
tussen de vier kenmerkende eigenschappen en de vijf factoren. Enerzijds kan men een 
causaal verband afleiden als men de vijf succesfactoren voor een startende onderneming 
tegen de vier kenmerkende eigenschappen afzet. Dit causale verband wordt hieronder 
nader toegelicht. Anderzijds zullen de vijf succesfactoren voor een startende 
onderneming in het procesontwerp een rol moeten spelen om de kans van slagen voor de 
onderneming zo groot mogelijk te maken. 

Aan de hand van de vijf succesfactoren kan een volgorde worden afgeleid voor de 
invulling van de vier kenmerkende eigenschappen. Hieronder zal dit nader worden 
toegelicht. In paragraaf 5.3 zal de invloed van de vijf succesfactoren op de verschillende 
aspecten nader worden beschreven. 

De eerste succesfactor voor startende ondernemingen is het volgen van meerdere 
strategische patronen, hetgeen invloed heeft op zowel de doelstellingen als de afbakening 
en uitwisseling. Indien een bedrijf zich enkel ten doel stelt om productleiderschap te 
realiseren, zal men een andere afbakening en uitwisseling hebben dan wanneer men zich 
ten doel stelt om ook klantleiderschap te realiseren. In het tweede geval zou de 
afbakening bijvoorbeeld ook het ontwikkelproces van de klant kunnen bevatten. Wat 
betreft de uitwisseling zou men kunnen denken dat er niet enkel producten worden 
uitgewisseld maar ook kennis. 

De afstemming van de interne strategie op de industrie en de beschikbare middelen 
heeft enkel gevolgen voor de doelstellingen. Het laat zien dat de doelstellingen 
voortkomen uit de afbakening en middelen. Deze succesfactor geeft dus aan dat alvorens 
men de doelstellingen kan bepalen men eerst de afbakening en middelen moet 
identificeren. 

De balans tussen technische en commerciële expertise heeft invloed op de middelen en 
doelstellingen. Hoewel de middelen voor een startende onderneming vast staan, is het 
wel wenselijk om in het team van ondernemers zowel technische als commerciële 
expertise te hebben teneinde de balans al in een vroegtijdig stadium te realiseren. De 
doelstellingen zullen ook hierdoor beïnvloed worden, in die zin dat de groei van het 
personeelsbestand gericht is op de balans tussen de twee expertises. Ook deze 
succesfactor geeft aan dat de doelstellingen voortkomen uit de beschikbare middelen. 
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Immers indien de balans er bij aanvang niet is, zal dit in de doelstelling tot uiting 
moeten komen. 

De afstemming van het bedrijf op haar omgeving heeft invloed op zowel de uitwisseling 
als de doelstellingen en komt voort uit de beschikbare middelen en de afbakening van 
het bedrijf. 

De laatste factor voor succes is de R&D-intensiteit, welke intensiteit niet te hoog mag 
zijn. Deze factor heeft enkel invloed op de doelstellingen van een bedrijf. We kunnen 
namelijk afleiden dat de doelstellingen erop gericht moeten zijn het optimum in R&D
intehsiteit te vinden. Dit is moeilijk te concretiseren, maar het is bijvoorbeeld mogelijk 
door vroeg contact te zoeken met de markt en een vroeg product-ontkoppelpunt te 
definiëren de R&D intensiteit te beheersen (zie ook Appendix A). 

Er is uit bovenstaande beschrijving/ analyse gebleken dat er een causaal verband is 
tussen de vier aspecten en de vijf succesfactoren, indien deze vier aspecten worden 
afgezet tegen de vijf succesfactoren. Als eerste moet men de middelen definiëren. Deze 
liggen namelijk voor een startende onderneming vast en zijn niet te beïnvloeden. Zodra 
men de middelen heeft geïdentificeerd kan men overgaan tot het definiëren van de 
afbakening. Deze afbakening bepaalt het gebied waarbinnen de onderneming opereert. 
Na de afbakening kan ook de uitwisseling worden vastgesteld. Als deze drie kenmerken 
bekend zijn, kan men ingaan op de doelstellingen. Bij het formuleren van de doelstelling 
zijn de middelen, de uitwisseling en afbakening al bekent en kan met binnen dat kader 
de doelstellingen formuleren. Hierbij moeten de succesfactoren in acht worden genomen, 
waardoor de doelstellingen zo worden geformuleerd, dat er wordt toegewerkt naar een 
situatie waarin de kans van slagen voor de onderneming zo groot mogelijk is. 

5.2.2 EEN HIGHTECH ONDERNEMING 

Er zijn vier ontwerpcriteria die van belang zijn voor het objectontwerp van de hightech 
onderneming. Ten eerste bestaat ten minste 10% van het personeelsbestand uit hoog 
opgeleidde mensen. Ten tweede is een van de doelstellingen om nieuwe producten te 
ontwikkelen. Ten derde opereert de hightech onderneming in een technologisch 
geavanceerd gebied. Ten vierde wil een hightech onderneming na de 
productontwikkeling het product in een nieuwe markt verkopen. 

Alle vier de ontwerpcriteria komen tot uiting in de kenmerkende eigenschappen van de 
startende onderneming. De ontwerpcriteria hebben namelijk tot gevolg dat: 

• in de middelen ten minste 10% van de ondernemers hoog opgeleid is; 
• één van de doelstellingen is om nieuwe producten te ontwikkelen; 
• de afbakening in ieder geval een technologisch geavanceerd gebied omvat; 
• één van de doelstellingen is om nieuwe markten te betreden; 
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Als men deze bevindingen verwerkt in de eerder geformuleerde figuur ontstaat een 
nieuwe, verder toegespitste, uitgangssituatie (zie Figuur 8). 

Huidige situatie Gewenste situatie 
~ 

Middelen: 1 Middelen: 
• 10% hoog opgeleid 

1 • 10% hoog opgeleid 
personeel 

1 
personeel 

... 
Doelstelliingen "' 

~ 

Afbakening: • productontwiklrnling Afbakening: 
• technologisch • nieuwe markttpetreding • technologisch 

geavanceerd gebied geavanceerd gebied 
1 ... ... -
1 Uitwisseling: Uitwisseling: 
1 
1 

... 1 ... ... 

FIGUUR 8: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE KENMERKEN EN ONTWIKKELING 
VAN EEN STARTENDE HIGHTECH ONDERNEMING 

Alvorens in te gaan op het productontwikkelingstraject is het van belang de methode te 
bespreken die de startende hightech onderneming zal toepassen ingeval zij een nieuwe 
markt betreedt. Om tot een nieuwe markt toe te treden heeft een onderneming drie 
methodes tot haar beschikking (zie ook paragraaf 3.2). De zelfstandige methode waarbij 
zelfstandig een onderneming wordt gestart of wordt gekocht in het land van 
bestemming. De gecombineerde methode waarbij de markt door middel van 
samenwerking wordt benaderd. Tot slot de onafhankelijke methode waarbij hierbij de 
toetreding door een derde partij wordt gerealiseerd. 

Uit onderzoek blijkt dat de keuze voor een bepaalde markttoetredingsmethode gemaakt 
kan worden op basis van een kostenanalyse van de drie afzonderlijke 
markttoetredingsmethodes (zie ook paragraaf 3.2). Indien de hoogte van de kosten 
verbonden aan de verschillende markttoetredingsmethodes bekend zijn, kan men een 
analyse van de onderneming zelf, de markt en de internationale eigenschappen maken. 
Bij de analyse van de onderneming zijn de grootte van de onderneming (en de 
hoeveelheid beschikbare middelen) , de ervaring van de onderneming (met betrekking tot 
internationale activiteiten en land) en de mogelijkheid om onderscheidende producten te 
ontwikkelen van belang. Bij de markt kijkt men naar marktpotentieel (zowel in grootte 
als groei) en investeringsrisico's. De investeringsrisico's hebben betrekking op de kans 
dat een investering door bijvoorbeeld overheidsbemoeienis of een ramp verloren gaan. 
Tot slot kijkt men bij internationale eigenschappen naar het contractuele risico. Dit zijn 
de kosten van het maken en handhaven van contracten alsmede de risico's die verbonden 
zijn aan de contracten. 
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Indien men de kosten verbonden aan de verschillende markttoetredingsmethodes afzet 
tegen de beschikbare middelen van de onderneming, kan men bepalen welke 
markttoetredingsmethodes in het bereik van de onderneming vallen. Vervolgens kan 
men aan de hand van de eigenschappen als bedoeld in de voorgaande alinea de 
markttoetredingsmethode nader specificeren. Voor een schematische weergave hiervan 
zie Figuur 9. 

FIGUUR 9: MARKTTOETREDINGSINVLOEDEN AFGELEID VAN: (AGARWAL & 
RAMASWAMI , 1992 ; BROUTHERS , BROUTHERS , & WERNER, 1996) 

Indien er meerdere markten door een onderneming benaderd kunnen worden, zal men 
per markt bovengenoemde analyse moeten maken. De afzonderlijke analyses kunnen 
dan worden vergeleken. Op basis van deze vergelijking kan de onderneming vervolgens 
kiezen op welke markt met het beste kan toetreden. 

Als bekend is welke markttoetredingsmethode het meest geschikt is, kan de 
onderneming er vervolgens voor kiezen deze markt in samenwerking met een ander te 
betreden. In dat geval kan men het proces als weergegeven in Figuur 10 op pagina 58 
gebruiken om de samenwerking op te zetten. Als men dan extra aandacht besteedt aan 
de acht kritische succesfactoren voor samenwerkingsverbanden wordt de kans op falen 
zo klein mogelijk gemaakt. 

Het bovenstaande in ogenschouw nemende kan men vaststellen dat er enkele concrete 
eisen zijn verbonden aan de inrichting van activiteiten en organisatie van een startende 
hightech onderneming. Er zijn bepaalde kenmerken waaraan moet worden voldaan. Zo 
dient onder meer ten minste 10% van de ondernemers zijn hoog opgeleid te zijn. 
Daarnaast zijn er kenmerken, zoals het -snel- toetreden van een nieuwe markt waarvoor 
een analyse gedaan kan worden. Hier is een methodiek geformuleerd om te bepalen 
welke methode van markttoetreding de meeste kans op succes biedt voor de startende 
hightech onderneming. 
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5.2.3 EEN NIEUW PRODUCT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Bij het objectontwerp voor een nieuw product zijn er drie ontwerpcriteria die in acht 
moeten worden genomen. Ten eerste dient het ontwikkelingstraject gestructureerd te 
zijn. Ten tweede dient het ontwikkelingstraject interactie met de markt te hebben. Ten 
derde dient het ontwikkelingstraject de minimaal de 13 activiteiten als gedefinieerd in 
paragraaf 3.3 te omvatten. 

Het stage gate model van Cooper (1990) voldoet aan alle drie de eisen. Nadeel van dit 
model is echter dat zij te veel middelen vereist om in zijn geheel door een startende 
hightech onderneming te doorlopen. Tevens kunnen we uit de praktijk afleiden dat een 
ontwikkelingstraject mede afhankelijk is van de doelstellingen van een bedrijf. Om deze 
twee redenen kan het stage gate model niet in zijn huidige vorm worden gebruikt door 
een startende hightech onderneming. 

Deze tekortkomingen komen voort uit het doel van het stage gate model. Het stage gate 
model is namelijk bedoeld een product van idee tot lancering te begeleiden binnen een 
organisatie. Als startende onderneming is het wenselijk om niet al deze activiteiten in 
eigen beheer te hebben teneinde de vraag naar middelen te verkleinen en daardoor het 
risico zo laag mogelijk te houden. 

Het uitbesteden van activiteiten is te realiseren door samen te werken met een partij die 
verschillende activiteiten overneemt van de startende onderneming. Buiten een 
vermindering van de benodigde hoeveelheid middelen zijn hier ook andere voordelen aan 
verbonden. Ten eerste kan samenwerken kennis en ervaring met zich meebrengen op het 
gebied van techniek en marketingactiviteiten (zie ook paragraaf 2.1). Ten tweede is het 
mogelijk om middels samenwerking een voor de onderneming onbekende markt te 
betreden (zie paragraaf 3.2). 

De volgende vraag is dan wanneer deze partijen samengebracht kunnen worden. Dit is 
afhankelijk van de hoeveelheid middelen en de doelstelling van de onderneming. Het 
uitvoeren van activiteiten kost middelen. Dit heeft als gevolg dat een onderneming haar 
activiteiten afstemt op de beschikbare middelen. De doelstellingen hebben hier ook 
invloed op. Een onderneming die zich richt op productontwikkeling voor derden zal 
andere activiteiten ontplooien dan een onderneming die zich richt op de 
productontwikkeling en het vermarkten van een product. 

Het ontwikkelingstraject van een onderneming is dus afhankelijk van de beschikbare 
middelen en doelstellingen, hetgeen ertoe leidt dat het ontwikkelingstraject voor iedere 
onderneming er anders uit zal zien. Dit wil echter niet zeggen dat het traject geheel 
anders is. De activiteiten worden namelijk wel uitgevoerd, doch in samenwerking met 
een derde partij of misschien wel geheel door een derde partij . Dit betekent dat we het 
ontwikkeltraject dus kunnen onderverdelen in drie verschillende soorten activiteiten. 
Activiteiten die een onderneming zelf doet, activiteiten die ze samen met een partij doet 
en tot slot activiteiten die de onderneming in zijn geheel uitbesteedt. 

Het is dus zaak om het productontwikkelingstraject te integreren met het proces dat de 
grondslag vormt voor een samenwerkingsverband (zie Figuur 10 en Appendix A). Dit 
moet ook nog eens zodanig worden gedaan dat de formatie van het 
samenwerkingsverband op een flexibele manier in het ontwikkelingstraject kan worden 
geïntegreerd. 
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FIGUUR 10: VIJF STAPPEN TEN GRONDSLAG AAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND (ZIE OOK APPENDIX A) 

Door de processen, doelstellingen en middelen van een onderneming onder de loep te 
nemen,kunnen het ontwikkelingstraject en de vijf stappen om een succesvol 
samenwerkingsverband te hebben (zie Figuur 10) met behulp van een kleurcodering 
worden geïntegreerd. Hierbij is het van belang te identificeren welke activiteiten een 
onderneming zelf doet, welke zij in samenwerking verricht en welke zij uitbesteedt. Door 
voor de drie categorieën verschillende kleurcodes te gebruiken, kan men duidelijk zien 
welke activiteit door wie en waar wordt uitgevoerd. Dit is geïllustreerd op de volgende 
pagma. 

Door het ontwikkelingstraject met de samenwerkingsverbanden te integreren wordt de 
kans op falen verkleind. Het stage gate model optimaliseert namelijk de kans op succes 
in een productontwikkelingstraject. Daarenboven optimaliseren de vijf stappen die ten 
grondslag liggen aan de formatie van een samenwerkingsverband de kans op succes in 
het samenwerkingsverband. Doordat de integratie enkel is gericht op de identificatie van 
de activiteiten alsmede de vraag wie welke activiteiten wanneer uitvoert, blijft de 
functionaliteit gewaarborgd. 

In Figuur 11 is een voorbeeld te vinden waarin een bedrijf wordt weergeven dat 
producten ontwikkelt van idee tot productlancering. Het testen, valideren en de laatste 
uitontwikkeling wordt gedaan in samenwerking met een derde partij. De productie , 
marketing en verkoop van het product worden volledig uitbesteed. De plaatsing van de 
activiteiten is hier afhankelijk van de doelstellingen van een bedrijf en de beschikbare 
middelen. 
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5.2.4 EEN NIEUWE l\lARKT 

In deze subparagraaf zal worden ingegaan op een ontwerp dat het mogelijk maakt meer 
begrip voor een nieuwe markt te verkrijgen. Des te meer men van een nieuwe markt 
weet des te groter wordt de kans op een succesvolle marktintroductie. Tevens kan de 
kans van slagen voor een samenwerkingsverband worden vergroot door een goed begrip 
te hebben van de omgeving waarin men opereert. 

Het laatste objectontwerp richt zich op het vergroten van de kans op succes in een 
nieuwe markt die nog onbekend is met het nieuwe product. Om dit te realiseren zal er 
een analyse worden gemaakt van de belanghebbenden van product en bedrijf. Er zijn 
meerdere argumenten te vinden voor een dergelijke benadering. Ten eerste is een goed 
inzicht in de belanghebbenden nodig om een goede marktgeoriënteerde strategie te 
formuleren. Ten tweede kan een analyse van de belanghebbenden de kans op succes in 
een samenwerkingsverband vergroten. Dit laatste vergroot de kans op een succesvolle 
markttoetreding. 

In paragraaf 3.4 is geconcludeerd dat het zes markten model een beter begrip van de 
omgeving kan geven door een gestructureerde analyse. Het zes markten model geeft 
inzicht in zowel interne als externe belanghebbenden en biedt een totaal beeld van de 
omgevmg. 

De zes markten zijn zoals eerder beschreven, gedefinieerd als: 

• klantmarkten bestaan uit kopers van het product (bijvoorbeeld een groothandel), 
tussenhandelaren en eindgebruikers. 

• referentiemarkten: klantreferenties en niet-klantreferenties. Bij klantreferenties 
heeft men het over een klant die het product aanraadt aan iemand anders. Bij 
een niet-klantreferentie heeft men het bijvoorbeeld over een accountant die 
iemand doorverwijst naar een advocatenkantoor. 

• invloedmarkten bestaan uit de meest diverse groep van belanghebbenden. Dit zijn 
partijen en/of personen die invloed hebben op de organisatie en haar klanten. Dit 
zijn bijvoorbeeld NGO's, vakbonden, overheden, de pers, actiegroepen en 
concurrenten. 

• recruitmentmarkten zijn alle mogelijke werknemers en de partijen die toegang 
bieden tot deze werknemers. Dit kunnen dus bijvoorbeeld onderwijsinstellingen of 
recruitmentbureaus zijn. 

• leveranciersmarkten zijn de alle leveranciers van fysieke middelen aan de 
organisatie. 

• interne markten omhelzen de afdelingen en mensen binnen de eigen organisatie. 

In deze subparagraaf is het handvat dat gebruikt kan worden om inzicht te krijgen in de 
omgeving en haar belanghebbenden geïdentificeerd. In de volgende paragraaf (Het 
Procesontwerp) zal worden ingegaan op de plaats in het proces van dit objectontwerp. 
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5.3 PROCESONTWERP 

In het procesontwerp wordt uiteengezet hoe de verschillende objectontwerpen door een 
startende hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt gebruikt 
kunnen worden. Alle objecten zullen worden geïntegreerd teneinde een hanteerbaar en 
bruikbaar procesontwerp te presenteren. 

In de objectontwerpen kunnen we drie categorieën activiteiten identificeren die moeten 
worden uitgevoerd teneinde de kans op succes te optimaliseren. Ten eerste moet men de 
uitgangspositie van de onderneming bepalen. Ten tweede zal men de algemene strategie 
moeten invullen. De derde categorie is gericht op het daadwerkelijk uitvoeren van de 
strategie. 

Deze indeling zal ook hier gehanteerd worden. Eerst zal ingegaan worden op het proces 
dat de onderneming kan volgen om haar vertrekpunt te definiëren. Vervolgens zal 
worden ingegaan op het proces dat leidt tot een initiële strategie. Tot slot zal het proces 
van operationele activiteiten dat gedurende de bedrijfsvoering geïmplementeerd kan 
worden, onderwerp van bespreking zijn. 

5.3.1 HET FUNDAMENT 

In deze paragraaf zal ingegaan worden op de methode die gehanteerd kan worden om 
het vertrekpunt/ de uitgangspositie van de onderneming te bepalen. Dit is het 
fundament van de onderneming. Vanuit dit vertrekpunt kan de algemene strategie die 
de onderneming kan volgen, worden bepaald. Alvorens alle stappen te omschrijven volgt 
hier een overzicht van alle activiteiten die uitgevoerd dienen te worden om het 
vertrekpunt/ de uitgangspositie te bepalen. 

Activiteit Aktie: 
1. Identificatie van Beschrijving van het beschikbare kapitaal, personen en de 

de middelen materiële activa. 
2. Bepaling van de Beschrijving van de industrie en het geografisch gebied waarin 

afbakening de onderneming actief is. 
3. Bepaling van de Beschrijving van het product en de kennis die kan worden 

uitwisseling uit gewisseld. 
5. Zes markten Analyse van de zes markten (klantmarkten, referentiemarkten, 

analyse invloedmarkten, recruitmentmarkten, leveranciersmarkten en 
interne markten) 

4. Bepaling van de Omschrijving van de doelstellingen met betrekking tot 
doelstellingen kapitaal, personen, materiële activa, industrie, geografisch 

gebied, product en kennis. 
5. Bepaling van Als de klantmarkt niet in de thuismarkt ligt dan moet bepaald 

methode voor worden welke markttoetredingsmethode het meest geschikt is. 
nieuwe markt 
toetreding 

De eerste stap is het definiëren van de beschikbare middelen. De beschikbare middelen 
zijn: kapitaal, personen en materiële activa. Kapitaal kan worden uitgedrukt in euro's. 
Personen kunnen worden uitgedrukt in aantal en achtergrond. Tot slot kan de materiële 
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activa worden gedefinieerd als de materiële middelen die de onderneming tot haar 
beschikking heeft. Er is voor deze drie variabelen gekozen omdat zij op een snelle en vrij 
volledige manier inzicht geeft in de beschikbare middelen van de onderneming. 

De tweede stap is het beschrijven van de afbakening van de onderneming. Dit kan 
gedaan worden aan de hand van een industriële en geografische afbakening. De 
industriële afbakening geeft aan in welke technologisch geavanceerde industrie de 
onderneming actief is. De geografische afbakening geeft aan in welk geografisch gebied 
de onderneming haar productontwikkeling verricht en waar de verkoop plaats zal 
vinden. De keuze voor deze twee variabelen, te weten een industriële en geografische 
afbakening, is gemaakt, omdat een startende hightech onderneming op deze gebieden bij 
de opstart inzicht zal hebben. Deze afbakening geeft vooralsnog een beperkt inzicht en 
zal in een later stadium uitgroeien. Deze afbakening zal afhankelijk van de activiteiten 
die de onderneming gaat verrichten uitgebreid worden. 

De derde stap is het definiëren van de uitwisseling die gaat plaatsvinden. Voor een 
startende onderneming omvat dit in ieder geval haar producten. Verder moet er ook 
worden weergegeven welke kennis overgedragen gaat worden en aan wie deze kennis 
wordt overgedragen. De keuze voor deze twee variabelen komt voort uit de wens inzicht 
te hebben in het product en andere eventuele toegevoegde waarde van de onderneming. 

Als deze drie kenmerken zijn herkend in de onderneming, kan vervolgens worden 
overgegaan tot de zes marktenanalyse. Hiermee kan een snel en gestructureerd inzicht 
in de omgeving worden gecreëerd. De resultaten van deze belanghebbenden kunnen ook 
worden gebruikt bij het bepalen van de doelstellingen en de activiteiten, die de startende 
hightech onderneming gaat ontplooien. 

De vierde stap is het beschrijven van de doelstellingen van de onderneming. Deze 
doelstellingen omvatten in ieder geval productontwikkeling en de toetreding tot een 
nieuwe markt. Verder dienen de doelstellingen gedefinieerd te worden voor alle eerder 
genoemde variabelen. Dit wil zeggen: kapitaal, personen, materiële activa, industrie, 
geografisch gebied, product- en kennisuitwisseling. Door doelstellingen te formuleren 
voor iedere variabele afzonderlijk, krijgen de ondernemers inzicht in de gewenste 
toekomst situatie van de onderneming 

De vijfde en laatste stap in het bepalen van het vertrekpunt/ de uitgangspositie van de 
startende onderneming is het bepalen van de markttoetredingsmethode. Indien de 
markt van de onderneming niet of niet geheel in het thuisland ligt, zal men een markt 
analyse moeten maken, zoals beschreven in subparagraaf 5.2.2. Hierbij wordt er gekeken 
naar eigenschappen van het bedrijf, eigenschappen van de markt en internationale 
eigenschappen. Na deze analyse kan men besluiten welke markttoetredingsmethode het 
meest geschikt is. Indien men enkel de thuismarkt gaat bedienen kan men deze stap 
overslaan. 

Deze analyse geeft inzicht in het vertrekpunt/ de uitgangspositie van een startende 
onderneming en met de vergaarde informatie kan men overgaan tot het formuleren van 
een initiële strategie die binnen een kader van omgevingsfactoren, competitieve 
mogelijkheden, marktkansen en beschikbare middelen is opgesteld. 
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5.3.2 DE STRATEGIE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 

In deze subparagraaf zal worden ingegaan op de stappen die gezet kunnen worden om 
vanuit het fundament tot een initiële strategie te komen, waardoor de kans op succes 
voor de startende hightech onderneming wordt vergroot. De uitkomst van dit proces 
houdt rekening met het productontwikkelingstraject en de beperkte hoeveelheid 
middelen die voor de startende hightech onderneming beschikbaar zijn. Ook hier zal 
alvorens de stappen te beschrijven een overzicht worden gegeven van de te nemen 
stappen. 

1. Het Op basis van de voorgaande analyses en beslissingen kan men 
identificeren identificeren welke activiteiten in het 
van uit te productontwikkelingstraject door de startende hightech 
voeren onderneming worden uitgevoerd. 
activiteiten 

2. De identificatie Op basis van de voorgaande analyses en beslissingen kan men 
van activiteiten bepalen welke activiteiten binnen het 
die in productontwikkelingstraject men succesvol in samenwerking met 
samenwerking anderen gaat uitvoeren. 
worden gedaan 
met andere 
partijen. 

3. De identificatie Op basis van de voorgaande analyses en beslissingen kan worden 
van activiteiten bepaald welke activiteiten binnen het 
die worden productontwikkelingstraject worden uitbesteed aan andere 
uitbesteed. partijen. 

De eerste stap in de uiteenzetting van de initiële strategie betreft het identificeren van 
de activiteiten in het productontwikkelingstraject die de onderneming zelf gaat uivoeren. 
Op basis van het eerder gelegde fundament kan worden bepaald welke activiteiten de 
onderneming redelijkerwijs in staat is succesvol en zelfstandig uit te voeren. Bij deze 
bepaling zullen voornamelijk de zes marktenanalyse, de aanwezige personen en diens 
specialisaties en de beschikbare middelen een belangrijke rol spelen. Hierbij moet men 
drie zaken in acht nemen. Ten eerste vereisen de opeenvolgende activiteiten in het stage 
gate model steeds meer kapitaal en worden er ook steeds meer materiële middelen 
vereist. Ten tweede kunnen de beschikbare specialisaties van de ondernemers een 
belemmering vormen bij de uitvoering van activiteiten (denk bijvoorbeeld aan de 
afwezigheid van bedrijfskundige vaardigheden waardoor het uitvoeren van een 
marktonderzoek moeilijk wordt). Ten derde is ook de omgeving een belangrijke factor. 
Het kan zijn dat bepaalde belanghebbenden directe gevolgen hebben voor de uit te 
voeren activiteiten (denk hierbij bijvoorbeeld aan een overheid, die de validatie van een 
product door een bepaalde partij of instantie, verplicht stelt). 

De tweede stap is het identificeren van activiteiten in het productontwikkelingstraject 
die in samenwerking met andere partijen worden uitgevoerd. Deze samenwerking kan 
bijvoorbeeld een gevolg zijn van een gebrek aan middelen, een verplichting vanuit een 
overheid of instantie of een verwachting vanuit de omgeving. Het is hierbij zaak om de 
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kennis die kan worden uitgewisseld af te stemmen op de verwachtingen van de 
omgevmg. 

Als de activiteiten zijn geïdentificeerd en is vastgesteld welke activiteiten zelfstandig 
kunnen worden verricht dan wel in samenwerking met anderen, kan men vervolgens 
bepalen welke activiteiten de onderneming volledig zal uitbesteden. Dit is de derde stap. 
De uitbesteding van activiteiten kan bijvoorbeeld voortkomen uit een gebrek aan kennis 
of ervaring. Ook het gebrek aan middelen die de onderneming tot zijn beschikking heeft 
speelt hierbij een rol. 

Als bekend is welke activiteiten zelfstandig of in samenwerking worden uitgevoerd en 
welke activiteiten in het productontwikkelingstraject volledig worden uitbesteed, kan 
men beginnen met de daadwerkelijke uitvoering van de initiële strategie. 

5.3.3 DE UITVOERING 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nu de huidige situatie, de gewenste situatie en de initiële strategie bekend zijn, kan er 
worden overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering van de strategie. Ook hiervoor zijn 
enkele implicaties af te leiden uit de voorgaande analyses en de objectontwerpen. Ook 
hier zal eerst een korte schematische weergave te zien zijn alvorens alle stappen 
beschreven worden. 

Activiteit Aktie 

1. Uitvoering van de De activiteiten uit het stage gate model die zelfstandig 
zelfstandig uit te voeren worden uitgevoerd alsmede de activiteiten die moeten 
activiteiten en de uit te worden uitbesteed kunnen worden gerealiseerd. 
besteden activiteiten. 

2. Voorbereiding van de De voorbereidingen voor de samenwerkingsverbanden, 
benodigde als de partner mogelijkheden en selectie, kunnen 
samenwerkingsverbanden. worden uitgevoerd. 

3. Opzetten van de De daadwerkelijke onderhandelingen en gesprekken 
samenwerkingsverbanden. met de partners worden uitgevoerd volgens het eerder 

gepresenteerde 5 stappen plan voor 
samenwerkingsverbanden (zie ook Figuur 10 op 
pagina 58) 

Het stage gate model kan gebruikt worden als leidraad voor de uit te voeren activiteiten 
en begeleiding tijdens deze activiteiten. Indien de onderneming dit model volgt, wordt de 
kans op de ontwikkeling van een succesvol product zo groot mogelijk gemaakt. 

De tweede activiteit is het voorbereiden van de samenwerkingsverbanden. Als gevolg 
van de beperkte hoeveelheid middelen of de eventuele nieuwe markttoetredingsmethode, 
kan een samenwerkingsverband wenselijk zijn. Of een samenwerkingsverband wenselijk 
is, is bekend geworden bij het formuleren van de strategie. Indien een samenwerking 
wenselijk is, kan er nadat er is aangevangen met het productontwikkelingstraject ook 
worden begonnen met de activiteiten ter voorbereiding van de 
samenwerkingsverbanden. 
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De derde activiteit in deze fase is het daadwerkelijk opzetten en implementeren van de 
samenwerkingsverbanden. Dit zal alleen geschieden indien de onderneming ervoor heeft 
gekozen een samenwerkingsverband aan te gaan. Voor de opzet en implementatie van 
het samenwerkingsverband wordt verwezen naar het vijf stappenplan dat reeds is 
gepresenteerd in subparagraaf 5.2.3. Door deze stappen gestructureerd uit te voeren en 
goed te letten op de kritische succesfactoren voor samenwerkingsverbanden (zie ook 
paragraaf 3.2) wordt ook hier de kans op succes zo groot mogelijk. 

5.4 SCHEMATISCHE VOORSTELLING 

In deze paragraaf zal een schematische voorstelling te vinden zijn van de integratie van 
object- en procesontwerp. Hierbij wordt het fundament weergegeven aan de linkerkant 
van het schema, vervolgens kan men van links naar rechts alle verschillende stappen 
waarnemen. Uiteindelijk ziet kan men volledig rechts de fases van de implementatie 
vinden. 
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HOOFDSTUK 6: DE MICRO HYBRID TUKTUK CASE 

In dit hoofdstuk zal het oplossingsontwerp worden uitgewerkt voor KISS Automotive. 
Aan de hand hiervan zal er gekeken worden in hoeverre de doelstellingen van het 
onderzoek worden bereikt. Voor de volledigheid zijn de doelstelling als volgt te 
formuleren: 

• verhoging van de slagingskans van de startende hightech onderneming tot 
65% 

• de investeringsbehoefte reduceren tot een gewenst niveau. 

Tevens zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op de praktische bevindingen aangaande 
het oplossingsontwerp van de twee consultants. 

6.1 KISS AUTOMOTIVE 

In deze paragraaf zullen twee van de drie oplossingsontwerpen worden uitgewerkt voor 
KISS Automotive. Het fundament evenals de strategie zullen de revue passeren .. Het 
derde oplossingsontwerp is in dit stadium niet mogelijk omdat dit in de daadwerkelijke 
bedrijfsvoering zal moeten worden uitgevoerd. Na beschrijving van het fundament en de 
strategie is er ook een schematische weergave te vinden. 

6.1. l HET FUNDAMENT 

1. Identificatie van Beschrijving van het beschikbare kapitaal, personen en de 
de middelen materiële activa. 

KISS Automotive heeft bij aanvang een startkapitaal van ongeveer€ 100.000,-. Na het 
vinden van een partner in India zal er nog€ 300.000,- beschikbaar komen. 
Laatstgenoemd bedrag zal worden gefinancierd door investeerders. 

KISS Automotive zal worden opgezet door twee ondernemers. Eén ondernemer heeft aan 
de TUie technische bedrijfskundig gestudeerd. Het brede scala aan bedrijfskundige 
vakken die de ondernemer heeft gevolgd hebben geleid tot een brede achtergrond. Door 
zijn brede interesse heeft deze geen specialisatie. De tweede ondernemer heeft eveneens 
gestudeerd aan de TUie. Hij heeft de opleiding werktuigbouwkunde genoten. Tijdens zijn 
studie heeft hij zich vooral toegelegd op de Automotive sector, hetgeen in deze zeer goed 
van pas komt. 

Ook zijn er op dit moment gesprekken gaande met een derde ondernemer. Deze persoon 
zou als derde ondernemer bij KISS Automotive kunnen worden betrokken. De heer 
Peeters heeft aan de UVT internationale marketing and business gestudeerd en heeft 
een specialisatie op het gebied van samenwerken en vertrouwen met bedrijven. 

De materiële activa die KISS Automotive tot haar beschikking heeft zal voortkomen uit 
een samenwerking met de TUie. Concreet zal dit leiden tot toegang tot testapparatuur 
en software die nodig is om de productontwikkeling te begeleiden. 

2. Bepaling van de 
afbakening 

Beschrijving van de industrie en het geografisch gebied waarin 
de onderneming actief is. 
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KISS Automotive zal in beginsel actief zijn in Nederland en India. In Nederland zal 
KISS Automotive nauw betrokken zijn bij de TU/e. KISS Automotive zal proberen om 
concrete samenwerkingsverbanden met de TU/e op te zetten, welke 
samenwerkingsverbanden moeten leiden tot nieuwe producten en ontwikkelingen. 
Verder zal KISS Automotive in Nederland samenwerkingsverbanden opzetten die de 
ontwikkelingsactiviteiten in Nederland versterken of de productie en distributie 
activiteiten in India vergemakkelijken. 

In India zal het product van KISS Automotive bij voorkeur in het gehele land worden 
verkocht. Om dit te bereiken zal KISS Automotive samen met haar partners in India 
activiteiten te ontplooien. 

3. Bepaling van de Beschrijving van het product en de kennis die kan worden 
uitwisseling uitgewisseld. 

KISS Automotive heeft twee mogelijkheden om tot uitwisseling van kennis te komen. 
Enerzijds zal is er een product beschikbaar worden gesteld dat verkocht kan worden op 
de Indiase markt. Anderzijds is er kennis die met Nederlandse en Indiase partijen kan 
worden uitgewisseld. 

Het product is een micro-hybride systeem, ook wel een startstop systeem. Het zet de 
brandstof motor uit als deze niet gebruikt word. De motor zal weer worden gestart als er 
weer vermogen nodig is om verder te rijden. Het product heeft meerdere punten die het 
aantrekkelijk maken om te gebruiken. Allereerst bespaart de micro-hybride kit benzine, 
hetgeen een financieel voordeel oplevert. Ten tweede biedt de micro-hybide kit comfort. 
Er is op dit moment geen mogelijkheid om het product elektrisch te starten. Thans moet 
men de motor handmatig starten. Tot slot is het product eenvoudig, betrouwbaar en 
makkelijk te installeren. Het product bevat zeer weinig elektronica en kent een 
levensduur van ongeveer vijf jaren. Gedurende deze vijf jaren hoeft men vrijwel geen 
groot onderhoud te plegen aan het product. Tot slot kan worden opgemerkt dat het 
product kan worden geïnstalleerd door de chauffeur van de tuktuk. De installatie zal 
slechts één uur in beslag nemen. Voor verdere informatie over het door KISS Automotive 
op de markt te brengen product wordt verwezen naar Appendix B 

De kennis die KISS Automotive tot haar beschikking heeft, kan worden uitgewisseld met 
India. De kennisuitwisseling met India zal betrekking hebben op het product, 
onderdelen van het product en de kennis benodigd om het prototype door te ontwikkelen 
tot een eindproduct dat verkocht kan worden. Daarnaast kan tevens een 
kennisuitwisseling plaatsvinden met Nederlandse partijen. Deze kennisuitwisseling zal 
enerzijds zien op de (ondernemers)cultuur in India. Anderzijds zal zij betrekking hebben 
op het product zelf. 

4. Zes markten Analyse van de zes markten (klantmarkten, referentiemarkten, 
analyse invloedmarkten, recruitmentmarkten, leveranciersmarkten en 

interne markten) 
Om inzicht te krijgen in de betrokken partijen zal de zes markten analyse worden 
uitgevoerd. Per markt zal een analyse worden gemaakt van de betrokken partijen en 
hun belang. De informatie die ten grondslag ligt aan deze zes markten analyse kan men 
terugvinden in Appendix C. In deze Appendix is eveneens uitgebreide informatie te 
vinden over de omgeving waarin KISS Automotive zal opereren. 

Klantmarkten: 
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De eindgebruiher: 

Om inzicht te krijgen in de gebruikers van het product is er in samenwerking met de 
SRM Universiteit in India een onderzoek uitgevoerd onder 35 tuktuk - chauffeurs (TT 
Chauffeurs). De resultaten hiervan zijn hieronder kort weergegeven. Voor een 
uitgebreide beschrijving van de resultaten kan Appendix C worden geraadpleegd. 

KISS Automotive zal zich richten tot de tuktuk-chauffeur. De gemiddelde chauffeur is al 
12,5 jaar werkzaam als chauffeur en de leeftijd varieert van 25 tot 66 jaar. Verder 
hebben de meeste chauffeurs tussen de 10 en 12 jaar opleiding genoten. Ongeveer 50% 
van de chauffeurs is aangesloten bij een vakbond. Tot slot is de meerderheid van de 
chauffeurs begaan met het milieu. Het gebrek aan geld zorgt voor een inactieve houding. 

De geprefereerde tuktuk voor de chauffeurs is de tweetakt Bajaj. De gemiddelde leeftijd 
van de tuktuk is 18, 7 jaar en de variatie hierin ligt van 10 tot 30 jaar. De gebruikte 
brandstof is verschillend per regio. Sommige steden verplichten CNG of LPG als 
brandstof om de vervuiling terug te dringen. Benzine is wel de geprefereerde brandstof 
omdat de prestaties beter zijn ingeval men benzine gebruikt in plaats van CNG of LPG. 
Verder hebben meeste chauffeurs een accu, maar deze wordt niet vervangen als de accu 
kapot gaat. De accu dient om de startmotor aan te sturen. Het probleem met de 
startmotor is dat deze een uitermate onbetrouwbaar onderdeel is waardoor een grote 
meerderheid van de chauffeurs deze niet gebruikt. 

De chauffeur heeft tussen de 6 en 30 ritten per dag met een gemiddelde van 15. De 
gemiddelde afstand die per dag wordt afgelegd is in ons onderzoek ongeveer 120 km. Uit 
een ander onderzoek blijkt dat de gemiddelde afstand ongeveer 100 km per dag is. 

Wat betreft de financiële situatie van de chauffeur zijn meerder resultaten gevonden. 
Het bruto inkomen van de chauffeur is $ 11,82 per dag. Het loon varieert van $ 5, 15 tot $ 
26, 78 per dag. Hiermee komt het netto-inkomen van de chauffeur op ongeveer$ 2000,
per jaar. De besparing die gerealiseerd kan worden met de micro-hybrid kit is$ 178, 78 
per jaar. Deze besparing is gebaseerd op een besparing van 15% op een uitgave van$ 
1.198,55. 

Gelet op het bovenstaande kan worden gesteld dat het product van KISS Automotive een 
drietal positieve effecten sorteert die van invloed kunnen zijn voor het werk en het leven 
van de chauffeurs. In de eerste plaats kan het milieubewustzijn van de chauffeur tot 
uiting worden gebracht. Doordat het product van KISS Automotive een positieve impact 
heeft op het milieu, zal dit een positieve stimulans bieden het product aan te schaffen. 
Het tweede aspect is het comfort. De huidige startmotor werkt niet naar behoren. Het 
door KISS Automotive geïntroduceerde systeem lost dit probleem op. Het derde en 
belangrijkste voordeel is de mogelijkheid tot kostenbesparing. Door de benzinebesparing 
kan de chauffeur kosten besparen en zal zijn inkomen stijgen. 

Tussenhandelaren: 

Het belang van de tussenhandelaren,(bijvoorbeeld tuktuk-dealers of 
onderdelenhandelaren zijn) is in de ogen van KISS Automotive enkel het behalen van 
winstmarge voortvloeiende uit de verkoop van het product. Bijkomende factor is ook het 
milieu. De verwachting is echter dat dit niet echt van belang zal zijn voor de 
tussenhandel. 

72 



De klant: 

De klant van KISS Automotive zal een grote Indiase partij die actief is in de tuktuk 
branche. Deze klant heeft meerdere belangen bij een samenwerking met KISS 
Automotive. Ten eerste is er de mogelijkheid om geld te verdienen met de verkoop van 
het product. Ten tweede is het milieu aspect belangrijk. De klant kan een wezenlijk 
verschil maken door de verkoop van ons product te realiseren. Het laatste aspect is de 
toegang tot onze kennis en die van onze Nederlandse partners. 

Referentiemarkten: 

Klantreferenties: 

Hoewel de verwachting is dat de mond op mond reclame (ofwel klantreferentie) een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan het succes, hebben de gebruikers van het product 
van KISS Automotive geen financiële belang bij een referentie. Er is op dit moment geen 
plan om een referentie te belonen. 

Toch kan niet worden uitgesloten dat referenties zullen gegeven. Uit het feit dat 50% 
van de chauffeurs is aangesloten bij een vakbond, kunnen we opmaken dat de chauffeurs 
redelijk goed georganiseerd zijn en goed contact hebben met elkaar. Naast het feit dat 
een groot gedeelte van de chauffeurs is aangesloten bij een vakbond, blijkt de organisatie 
van de chauffeurs eveneens uit het gegeven dat zij onderling en in gezamenlijk overleg 
de prijzen van een rit vaststellen. Per regio in India zijn de prijzen van een rit gelijk. 
Door deze goede organisatie verwachten we dat de AR chauffeurs wel zullen refereren. 

Niet-klantreferentie: 

Wat betreft de niet klantreferenties kan de vakbond mogelijk een rol spelen. De 
vakbonden zijn in India gelieerd aan een politieke partij. Hierdoor is de verwachting dat 
met name door het sociale aspect (meer verdienen) en het milieu aspect (minderuitstoot 
als gevolg van minder verbruik) van het product van KISS Automotive de vakbonden een 
groepering vormt die niet-klantreferenties kan afgeven. 

Invloedmarkten: 

De invloedmarkten die een belang zijn voor het product van KISS Automotive zijn de 
overheid, vakbonden en concurrenten van onze Indiase partner (klant) . Omdat in de 
vorige alinea de vakbonden al zijn toegelicht zal in het navolgende enkel aandacht 
worden besteed aan de overheid en de concurrenten. 

De overheid: 

De overheid in India heeft al meerdere maatregelen getroffen om de vervuiling in de 
grote steden terug te dringen. Zo zijn er initiatieven die CNG of LPG verplicht stellen in 
grote steden. De overheid heeft dus belang bij het KISS Automotive product omdat het 
een positieve impact heeft op het milieu. 

Een ander aspect is de uitwisseling van kennis. De Indiase overheid vindt het belangrijk 
dat het Indiase kennisniveau op hetzelfde niveau komt als dat in West Europa en 
Amerika. Doordat KISS Automotive kennis van Nederland overbrengt naar India heeft 
de overheid indirect belang bij de samenwerking tussen KISS Automotive en een Indiase 
partij. 
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De concurrenten: 

De concurrenten van de toekomstige Indiase partner van KISS Automotive hebben ook 
een belang bij het product. Het marktaandeel zal namelijk onderdruk komen te staan 
door de innovatie. Doordat het een nieuw product is en wellicht beschermd kan worden 
middels een patent is het niet te voorspellen wat de reactie zal zijn van de concurrenten 
van de toekomstige partner van KISS Automotive. Indien het product niet gepatenteerd 
kan worden, is de kans groot dat het product door concurrenten zal worden nagemaakt. 
Indien het product wel gepatenteerd kan worden, is het mogelijk dat de concurrenten 
andere innovaties gaan introduceren teneinde enige voet aan de grond te krijgen in de 
markt 

Recruitmentmarkten: 

Directe recruitment: 

KISS Automotive zal in ieder geval een personeelsbestand gaan opbouwen in Nederland. 
Het belang van de toekomstige werknemer om bij KISS Automotive te gaan werken is 
drieledig. Allereerst ontwikkelt KISS Automotive duurzame producten. Door te werken 
bij KISS Automotive draagt de werknemer bij aan een duurzame wereld. Ten tweede 
heeft KISS Automotive activiteiten in India. Dit biedt werknemers de mogelijkheid 
internationale ervaring op te doen. Ten derde is KISS Automotive een hightech 
organisatie, hetgeen betekent dat een aanzienlijk deel bestaat uit hoogopgeleide mensen. 
KISS Automotive biedt haar werknemers zodoende stimulerende omgeving waarin 
innovatie een belangrijke rol speelt. 

Op het moment bestaat nog geen inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand 
in India. Het is zelfs een mogelijkheid dat alles vanuit Nederland wordt geregeld. Indien 
er in India een organisatie komt dan zal het voornaamste belang de hechte band met 
Nederland zijn en de mogelijkheid om samen te werken met Nederlandse werknemers. 

Indirecte recruitment: 

De indirecte recruitment van KISS Automotive zal voornamelijk gerealiseerd worden op 
de universiteiten waarmee ze samenwerkt. Het belang van deze universiteiten ligt hem 
in de twee aspecten. Allereerst de toegang tot het Indiase netwerk. Dit biedt een 
mogelijkheid om meer samenwerkingsverbanden op te zetten en nieuwe contacten op te 
doen. Tevens heef de universiteit een financieel belang in KISS Automotive, hetgeen een 
positieve invloed kan hebben op de geldstroom binnen het bedrijf afkomstig van derden. 

Indirecte recruitment in India zou kunnen ontstaan door de samenwerking met de 
Indiase partij. Deze heeft de mogelijkheid om KISS Automotive te ondersteunen bij de 
recruitment van personeel. Het belang hierbij voor de Indiase partner hierbij is het 
verbeteren van de relatie teneinde de samenwerking met KISS Automotive meer kans 
van slagen te geven. 

Leveranciersmarkten: 

De productie van het product zal in India worden uitgevoerd door een Indiase partner. 
De leveranciers zullen zich dus ook voornamelijk in India bevinden. Het belang dat de 
leveranciers hebben is tweeledig. Enerzijds kunnen ze een nieuw product aanleveren, 
hetgeen een extra bron van inkomsten oplevert. Anderzijds is het mogelijk dat er een nog 
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onbekende (voor onze Indiase partner) nieuwe leverancier moet worden gevonden die 
dan dus de mogelijkheid krijgt om een relatie op te bouwen met een groot Indiaas bedrijf. 

Interne markten: 

Vanwege het feit dat KISS Automotive een nieuwe startende organisatie is, heeft ze nog 
niet te maken met afdelingen. Er zijn hier dus ook geen belangen. Wel zijn er twee of 
misschien zelfs drie ondernemers die elk andere belangen hebben. Omdat de rol van de 
heer Peeters op dit moment nog onduidelijk is, zal deze hier buiten beschouwing worden 
gelaten. 

De ondernemer met de technische bedrijfskundige achtergrond heeft de wens om binnen 
de organisatie op een strategisch niveau te kijken naar bedrijfskundige vraagstukken. 
Ook is er de wens om op alle gebieden binnen de organisatie te kunnen opereren en 
leren. Als gevolg hiervan zou de ondernemer zowel een specialist als generalist zijn. Ook 
het plezier uit de samenwerking met de andere ondernemers en het opbouwen van een 
organisatie is een belangrijk aspect. 

De ondernemer met de werktuigbouwkundige achtergrond heeft de wens het product te 
vermarkten in een (mede door hemzelf) opgezette organisatie. Ook wil hij graag bezig 
blijven met de technische aspecten binnen de organisatie. Ook bij de heer Van der Tas 
speelt de nieuwe ervaring en de prettige samenwerking een belangrijke rol. 

Er is waar te nemen dat de ondernemers een goede aanvulling zijn op elkaar en dat de 
belangen elkaar aanvullen binnen de organisatie. Indien meer duidelijkheid wordt 
verkregen over de mogelijke rol van de derde ondernemer zullen ook zijn belangen in 
kaart worden gebracht en afgezet tegen de belangen van twee andere ondernemers 

5. Bepaling van de Omschrijving van de doelstellingen met betrekking tot 
doelstellingen kapitaal, personen, materiële activa, industrie, geografisch 

gebied, product en kennis. 
De doelstellingen van KISS Automotive zijn gedefinieerd binnen de drie kenmerkende 
eigenschappen van een organisatie en zijn hieronder terug te vinden. 

Middelen: 

Financieel gezien wil KISS Automotive in 2013 een omzet realiseren van€ 200.000,-. 
Verder wil KISS Automotive in 2014 haar eerste winst behalen van€ 150.000,-. Wat 
betreft het personeel hoopt KISS Automotive in 2012 één FTE in dienst te hebben die 
zich met name zal richten op de productontwikkeling. Indien de heer Peeters niet met 
zijn commerciële expertise als ondernemer het team van KISS Automotive zal aanvullen, 
zullen er in 2012 twee FTE worden aangetrokken. Een daarvan zal zich richten op de 
productontwikkeling. De ander zal zich richten op de commerciële aspecten en 
operations. In de eerste vijf jaar kan KISS Automotive gebruik maken van de faciliteiten 
van de TUie, Na afloop van deze termijn heeft zij aspiraties om eigen huisvesting en 
faciliteiten te realiseren. 

Afbakening: 

De industrie waarin KISS Automotive opereert, zal enkel de automotive industrie zijn. 
Geografisch gezien wil KISS Automotive buiten India nog één land bedienen met haar 
micro-hybrid kit. 
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Uitwisseling: 

Verder heeft KISS Automotive de aspiraties om haar huidige product in de eerste vijf 
jaar uit te breiden met een incrementele innovatie alsmede een tweede product in haar 
assortiment. De verwachting is dat er na vijf jaar een tweede prototype gerealiseerd kan 
worden. Qua kennisuitwisseling wil KISS Automotive zich in de eerste vijf jaar richten 
op haar productkennis en de kennis over India. Het tweede land dat benaderd zal 
worden, zal dus in de eerste vijf jaar niet gezien worden als kans voor kennisuitwisseling 
naar Nederland. 

Primair wil KISS Automotive zich positioneren als een prijsvechter met het voor haar 
eerste product. Deze wens komt voort uit twee observaties. Ten eerste heeft de chauffeur 
maar een beperkt budget te besteden. Ten tweede kan op deze manier in korte tijd een 
groot marktaandeel worden verworven waardoor er een voorsprong kan worden behaald 
op eventuele concurrenten. Secundair zal de intimiteit met de klant centraal staan 
teneinde de ontwikkeling in kennisuitwisseling te optimaliseren en de kans van slagen 
van het samenwerkingsverband te optimaliseren. 

6. Bepaling van Als de klantmarkt niet in de thuismarkt ligt dan moet bepaald 
methode voor worden welke toetreding methode het meest geschikt is voor de 
nieuwe markt toetreding in de nieuwe markt. 
toetreding 

Het product van KISS Automotive is op dit moment enkel geschikt voor de Indiase 
markt. Dit betekent dat op dit moment enkel de Indiase markt bediend kan worden. 
KISS Automotive heeft op dit moment geen internationale ervaring. De grootte is 
marginaal als gevolg van het feit dat KISS Automotive net gestart is. De grootte van de 
markt in India is tussen de drie en vijf miljoen auto-rickshaws en deze groeit met een 
paar procent per jaar. Het investeringsrisico is voor buitenlandse bedrijven redelijk klein 
omdat de Indiase overheid buitenlandse investeringen wil stimuleren. Tot slot zijn de 
contractuele in India, afhankelijk van de partij waarmee men samenwerkt. Indien men 
met een grote partij samenwerkt, zullen de risico's klein zijn. Als men genoodzaakt is om 
met een kleine partij samen te werken is het risico dat contracten niet worden nageleefd 
groter. 

Als gevolg van deze factoren kunnen we observeren dat de markt voldoende potentie 
biedt. Als gevolg van de internationale ervaring en de beschikbare middelen valt de 
zelfstandige markttoetredingsmethode af. Zowel de onafhankelijke als de gecombineerde 
markttoetredingsmethodes kunnen worden gehanteerd door KISS Automotive. De 
gecombineerde methode geniet de voorkeur omdat deze meer revenuen biedt en meer 
mogelijkheden heeft teneinde controle uit te oefenen. 
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G.1.2 DE STRATEGIE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In deze paragraaf zal worden ingegaan op de strategie voortkomend uit het ontwerp. Dit 
wil zeggen dat de activiteiten die zelf ontplooid kunnen worden, worden benoemd. 
Tevens zal in kaart worden gebracht welke activiteiten KISS Automotive zal verrichten 
in samenwerking met een ander. Tot slot zal er worden nagegaan welke activiteiten 
worden uitbesteed. 

1. Het Op basis van de voorgaande analyses kan men identificeren 
identificeren welke activiteiten in het productontwikkelingstraject door de 
van uit te startende hightech onderneming worden uitgevoerd. 
voeren 
activiteiten 

Door de beperkte hoeveelheid middelen kunnen niet alle activiteiten in het 
productontwikkelingstraject worden uitgevoerd door KISS Automotive zelf. Aan de hand 
van de op dit moment beschikbare middelen kunnen er na de ontwikkeling van een 
volledig functioneel prototype geen productontwikkelingsactiviteiten meer ontplooid 
worden. De stap die direct na de ontwikkeling van het prototype komt is namelijk het 
testen en productieklaar maken van het product. Beiden activiteiten zijn erg kostbaar. 
Gelet op het voorgaande dient gesteld te worden dat KISS Automotive zelf alle 
activiteiten die worden verricht tot en met de productontwikkeling zal uitvoeren. Onder 
productontwikkeling wordt hier verstaan: het realiseren van een volledig functioneel 
prototype. 

2. De identificatie Op basis van de voorgaande analyses en beslissingen kan men 
van activiteiten bepalen welke activiteiten binnen het 
die in productontwikkelingstraject succesvol in samenwerking met 
samenwerking anderen kan worden uitvoerd. 
worden gedaan 
met andere 
partijen. 

Op basis van de zes marktenanalyse en de kennisuitwisselingmogelijkheden is de 
verwachting dat met name in de uitontwikkeling en de productie van het product kansen 
liggen om samen te werken. Gedurende de uitontwikkeling van het product kan de 
kennisuitwisseling worden gerealiseerd. Dit is een versterking van de secundaire 
strategie, te weten klantintimiteit. Door de productie in India te laten plaatsvinden met 
een gespecialiseerde partij , kan de doelstelling om kostenleiderschap te worden 
gerealiseerd worden. 

Als gevolg van de wens om samen te werken op het gebied van de uitontwikkeling van 
het product valt ook de onafhankelijke methode af. Er zal namelijk altijd een 
samenwerkingsverband moeten worden aangegaan om het huidige prototype tot een 
product te brengen. 

3. De identificatie Op basis van de voorgaande analyses en beslissingen kan worden 
van activiteiten bepaald welke activiteiten binnen het 
die worden productontwikkelingstraject worden uitbesteed aan andere 
uitbesteed. partijen. 

Op basis van voorgaande beschouwingen kan worden gestel dat de enige activiteit die zal 
moeten worden uitbesteed de verkoop van het product betreft. Hoewel we dit kunnen 
afleiden uit de vorige beslissingen zijn er ook argumenten aan te voeren voor dit feit . 
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KISS Automotive is namelijk een van origine Nederlandse onderneming en heeft dus 
zeer beperkte kennis over de Indiase markt. Door de verkoop en productintroductie over 
te laten aan derden worden de risico's aangaande het bedienen van een vreemde markt 
aanzienlijk verkleind, zo niet weggenomen. 

6.1.3 SCHEMATISCHE WEERGAVE 

Op de volgende pagina is een schematische weergave te vinden van de bovenstaande 
beschrijving. Dit is toegevoegd om de lezer een overzicht te geven van alle beschreven 
stappen en gevolgen teneinde in de volgende paragraaf een analyse te maken van het 
volledige resultaat. Deze is ook opgenomen in Appendix F. 
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Categorie 

Klantmarkt 

1. Middelen: 
• € 400.000,- indien 

partner; 100.000,
indien geen partner 

• 2 personen, TBK, WTB 
• Toegang tot software & 

test apparatuur 

2. Afbakening: 
• Automotive industrie 
• Nederland & India 

3. Uitwisseling: 
• Micro hybrid system 
• Kennis over product & 

India 

Partij 

Eindgebruiker 

Tussenhandelaar 

Klant 

Milieu 
Geld 
Comfort 
Geld 
Geld 
Milieu 
Kennis 

Referentiemarkten Klantreferenties Geen 

vakbonden Milieu 
Invloedmarkten Overheid Kennisuitwisseling 

Milieu 
Marktaandeel 

Recruitment 
markten 

Concurrenten 
Werknemers Duurzaamheid 

Internationaal 
Hightech organisatie 

TUie 

Leveranciers
markten 

Leveranciers 

Financieel 
Toegang tot India 
Geld 
Mogelijk nieuwe 
partner van groot 
Indiaas concern 

Intern Ondernemers 

6. Doelstellingen 
• 2013: omzet€ 200.000,-
• 2014: winst€ 150.000,-
• 2012: 2 FTE techniek; 2FTE 

commercieel 

Specifieke interesse 
samenwerken 

• Eerste vijf jaar gebruik maken 
faciliteiten TUie 

• Actief in de Automotive Industrie 
• Actief in Nederland, India en één ander 

land 
• 2015: 2 producten, incrementele 

innovaties & kennis India 
• Primair kostenleiderschap secundair 

klant intimiteit 

Idee Initiële 
screening 

... ··· 

2• 
Evaluatie 

.... 
. . . 

. • 
~eslissing 

over 
• • • • Businesscase 

•••• ••• ••• •• •••• • •• & partno, 

. . 
Product Beslissing om 

evaluatie & / te lanceren 
ontwerp van het • 
samenwerkings- / 

verband • : . . 
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6.2 EVALUATIE 

In deze paragraaf zal het resultaat van het ontwerp worden geëvalueerd. Dit zal gedaan 
worden aan de hand van de kritieken en bevindingen van de twee 
managementconsultants (paragraaf 6.2.1) evenals aan de hand van een inventarisatie 
van de aanvankelijk aanwezige risico's op de vier probleemgebieden (paragraaf 6.2.2). 
Deze evaluatie biedt inzicht in de het antwoord op de vraag of KISS Automotive haar 
kans van slagen kan verhogen 65%en de investeringsbehoefte kan terugdringen tot een 
gewenst niveau. 

6.2.1 EXPERT OPINION 
-------------------------··--·--------·----------·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De heer Van der Voort en de heer Willemse zijn beiden gevraagd om hun mening te 
uiten over het voorgestelde ontwerp. Beiden hebben het ontwerp bestudeerd en hun 
mening teruggekoppeld. 

De bevindingen van de heer Van der Voort met betrekking tot de objectontwerpen zijn 
positief. Hij plaatst echter kanttekeningen bij het zes markten model. Dit houdt 
namelijk geen rekening met financiers. Tevens gaat in dit model weinig aandacht uit 
naar de concurrenten. Verder is de verwachting van de heer Van der Voort dat er door 

1 

middel van het procesontwerp een goed inzicht kan worden verkregen in de startende 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt en de hoofdlijnen 
van haar strategie. De verwachting is dat de ondernemers van de startende hightech 
onderneming met een nieuw product voor een J ieuwe markt door gebruik te maken van 
dit model bewust worden van enkele cruciale succesfactoren voor de onderneming die 
van toepassing zijn op de eerste vijf jaar van operatie. 

Concreet heeft het oplossingsontwerp volgens de heer Van der Voort geleid tot een 
vermindering van de financieringsbehoefte. Deze vermindering is ook vrij concreet te 
maken doordat de kosten van de activiteiten redelijk geschat kunnen worden. Tevens is 
de verwachting van de heer Van der Voort dat de slagingskans omhoog gaat. Deze 
slagingskans is naar de mening van de heer Van der Voort lastig te kwantificeren. 

De heer Willemse heeft ook enkele opmerkingen gemaakt aangaande het 
oplossingsontwerp. Voornamelijk de focus op de twee strategieën is tegen de verwachting 
in. Na enige discussie was de algemene Qpinie dat door de flexibiliteit van de startende 
onderneming en het onderscheid in een primaine en een secundaire strategie die elkaar 
moeten versterken het waarschijnlijk wel een plositieve impact zou hebben op de 
slagingskans. 

Positief oordeelt de heer Willemse over het feit dat het oplossingontwerp alle facetten die 
voor een startende hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt 
meeneemt. Dit maakt de kans van slagen zo groot mogelijk en biedt de ondernemers 
concrete houvast in de start van de hightech onderneming met een nieuw product voor 
een nieuwe markt. Ook is door het model op een snelle manier inzicht gekregen in 
mogelijkheden om de financieringsbehoefte te verlagen tot een realistisch en haalbaar 
niveau voor de startende onderneming. 
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CONCIXSTE 

Naar aanleiding van deze expert opinions kan worden geconcludeerd dat de kans van 
slagen door middel van dit model vergroot wordt en de financieringsbehoefte verlaagd. 
Door de complexiteit van de situatie is de werkelijke stijging van de slagingskans 
moeilijk te kwantificeren. Wel is de verwachting dat deze significant zal toenemen. De 
vermindering in financieringsbehoefte is waarschijnlijk wel redelijk te kwantificeren 
doordat men redelijke kostenramingen kan maken van de meeste activiteiten. 

G.2.2 BEHAALDE RESPLTATEN 

Ten grondslag aan deze scriptie lagen de volgende twee doelstellingen: 

• een verhoging van de slagingskans voor de startende hightech onderneming met 
een nieuw product in een nieuwe markt tot 50% in de eerste vijf jaar. 

• een verlaging van de financieringsbehoefte tot een tot de voor de startende 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt tot een voor 
de onderneming acceptabel niveau 

Van deze twee doelstellingen is de slagingskans het moeilijkst te beoordelen. 
Redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er in ieder geval een verhoging van de 
slagingskans bestaat voor de startende hightech onderneming met een nieuw product 
voor een nieuwe markt. Vraag blijft echter hoe hoog deze nou precies is. Helaas is dit 
moeilijk op waarde te schatten. Dit wil ook zeggen dat de navolgende beschouwing vrij 
subjectief is en niet ondersteund wordt door hard bewijs. 

Aan de basis van de lage slagingskans lagen vier probleemgebieden, namelijk: 

• een startende onderneming; 
• een hightech onderneming die snel wil exporteren; 
• een nieuw product wat ontwikkeld moet worden; 
• een nieuwe markt die bediend moet worden. 

Als uitgangspositie heeft men genomen dat als gevolg van de lage slagingskansen op de 
vier probleemgebieden de kans van slagen voor de hightech onderneming met een nieuw 
product voor een nieuwe markt ongeveer 10% betreft. Het oplossingsontwerp biedt een 
systematiek om deze kans te verhogen. 

De 50% kans van slagen voor een startende hightech onderneming met een nieuw 
product voor een nieuwe markt kan bereikt worden door op alle vier de 
probleemgebieden een kans van slagen te hebben die tussen de 80% en 90% ligt. Dit zijn 
hoge slagingspercentages en de complexiteit maken het moeilijk om realistische 
schattingen te maken. Wel kan er beschouwd worden wat het oplossingsontwerp voor 
consequenties heeft voor de slagingskansen. Ook kan er een benadering worden gemaakt 
van de verschillende slagingskansen na gebruik van het oplossingsontwerp. 

Allereerst zijn er vijf succesfactoren voor een startende onderneming geïdentificeerd die 
de slagingskans van de startende onderneming zullen verhogen. Wil men een 
slagingspercentage voor de startende onderneming realiseren van 85% dan zou dit een 
verhoging vereisen van 25%. Deze verhoging zou kunnen worden gerealiseerd door de 
vijf factoren expliciet mee te nemen in de strategie van de onderneming. 
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Ten tweede is er de wens om snel tot export te komen. De kans van slagen op dit gebied 
is aanzienlijk verhoogd door de productie in samenwerking met een Indiase partij te 
verrichten en de verkoop uit handen te geven aan een Indiase partij. Deze strategie zorgt 
ervoor dat er enkel nog maar kennis geëxporteerd hoeft te worden, hetgeen een hoge 
kans van slagen heeft. Echter de oorspronkelijke slagingskans van dit probleemgebied 
was 40%. Wil men ook deze kans van slagen naar 80% brengen, dan is een verhoging 
nodig van maar liefst 40%. 

Het derde succesverhogende aspect is de gestructureerde aanpak van de samenwerking. 
Door de kritische succesfactoren in strategische samenwerkingsverbanden extra te 
belichten en een goede markttoetredingsmethode te selecteren, kan men de kans op 
succes verhogen. Zou men deze op 90% willen brengen dan moet men een verhoging 
realiseren van 11,4%. 

Het vierde probleemgebied betreft de productontwikkeling voor een nieuwe markt. Door 
dit in samenwerking te doen met een al gevestigde partij in India die actief is in de 
branche, kan men de nieuwe marktfactor al wegnemen. Verder heeft het voorgestelde 
stage gate model op meerder punten interactie met de markt en maakt het gebruik van 
mijlpalen om de kans van slagen te vergroten en de gevolgen te beperken. Wil men de 
slagingskans van dit probleemgebied naar 85% brengen zou dit een verhoging betekenen 
van 27%. 

De benodigde verhogingen van de individuele slaagkansen zijn erg hoog. Dit is inherent 
aan het feit dat het begrip "succes" gedefinieerd is als het slagen op alle vier de 
probleemgebieden afzonderlijk. Dit heeft als gevolg dat de kansen vermenigvuldigd 
worden en er dus erg hoge individuele slaagkansen nodig zijn. Als men het anders 
benadert, krijgt men een volledig andere situatie. Door bijvoorbeeld de eerste factor (het 
slagen van een startende onderneming) als een afhankelijkheid te zien van de drie 
probleemgebieden kan men de individuele slagingskansen aanzienlijk verlagen. Dit zou 
tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld een 90% slaagkans voor de samenwerking, een 70% 
slagingskans voor de snelle export en een 80% slagingskans voor de productontwikkeling 
al voldoende zouden zijn voor de 50% slagingskans. 

Dan de financieringsbehoefte . Deze is aanzienlijk verlaagd door bepaalde activiteiten in 
samenwerking te verrichten met partners in India. Tevens is de financieringsbehoefte 
verminderd door de van de verkoop en productintroductie in handen te geven van een 
derde. De verwachting is dat de financieringsbehoefte is teruggedrongen tot een zeer 
acceptabel niveau en dat de strategie is afgestemd op de beschikbare hoeveelheid 
middelen. 

CONCLUSLE 

Er kan geconcludeerd worden dat de slagingskans van de startende hightech 
onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt is verhoogd. De gewenste 
50% slagingskans is discutabel maar niet geheel onrealistisch. Ook kan worden 
waargenomen dat de investeringsbehoefte is afgestemd op de beschikbare middelen van 
de startende hightech onderneming. In zekere zin zijn beide doelstellingen van de 
scriptie dus behaald. Vraag blijft echter wat de concrete kansverhoging is. 
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HOOFDSTUK 7: CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk zal er nagegaan worden wat de belangrijkste resultaten zijn van deze 
scriptie en of de doelstellingen zijn behaald. Hierna zal er worden ingegaan op de 
aanbevelingen die gedaan kunnen worden. Tot slot zal er worden ingegaan op de 
beperkingen van deze scriptie. 

7.1 CONCLUSIES 

In deze paragraaf zal voor elk van de vier delen in het verslag de belangrijkste conclusies 
beschreven worden. 

7.1.1 SITUATIE & PROBLEEM 

In deze scriptie is gezocht naar een methode om de kans van slagen voor een startende 
hightech onderneming zo groot mogelijk te maken. Centraal hierbij staat de volgende 
vraagstelling: 

Hoe kan de start-up van een Nederlandse hightech onderneming met een nieuw 
product bestemd voor een nieuwe markt op termijn een winstgevend bedrijf 
worden waarbij de continuïteit gewaarborgd is? 

Het onderzoek om inzicht te krijgen in de problematiek is gericht op vier 
probleemgebieden, te weten: 

• Een startende onderneming 
• Een hightech onderneming 
• Een nieuw product 
• Een nieuwe markt 

In de komende paragrafen zullen de conclusies beschreven worden en er zal nagegaan 
worden wat de belangrijkste resultaten zijn en of de doelstellingen zijn behaald. 

7.1.2 ANALYSE 
---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In de analyse fase is getracht om aan de hand van literatuuronderzoek inzicht te krijgen 
in de vier probleemgebieden. Vervolgens is er door middel van kwalitatief empirisch 
onderzoek gekeken of de resultaten van dit onderzoek bruikbaar zijn in de praktijk. 

Het resultaat van het literatuuronderzoek is een beschrijving van de essentie van elk 
van de vier probleemgebieden en een mogelijke oplossing voor het probleem. Hierna is er 
met specifieke partijen uit de markt gekeken hoe de essentie en voorgestelde oplossing 
wordt ervaren. Uiteindelijk zijn voor alle vier de probleemgebieden mogelijke 
oplossingen geïdentificeerd, die bruikbaar bleken te zijn voor het ontwerp. 

7.1.3 ONTWERP 

Vanuit de analyse zijn om te beginnen 10 ontwerpcriteria geïdentificeerd. Deze criteria 
hebben de basis gevormd in het ontwerp van de vier verschillende objectontwerpen. 
leder objectontwerp is erop gericht een om de kans van slagen voor de start-up van een 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt in een specifiek 
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probleemgebied zo groot mogelijk te maken. De objectontwerpen bieden de ondernemers 
concrete handvatten bij elk van de vier probleemgebieden. 

Vanuit het objectontwerp is overgegaan tot het procesontwerp. Het procesontwerp 
beschrijft hoe de implementatie van de oplossing uitgevoerd moet worden. In het proces 
wordt vanuit een fundament gewerkt naar een strategie, uiteindelijk is er ook voor de 
executie van de strategie een leidraad geformuleerd. 

7.1.4 VALIDATIE 
------------------------------------------------------------------------ ·-------------------------- - -------------------------------------------· 

Nadat het ontwerp is gepresenteerd is het uitgewerkt voor KISS Automotive. Is er 
gekeken in hoeverre de voorgestelde oplossing praktisch bruikbaar is in de context van 
een daadwerkelijke hightech start-up met een nieuw product voor een nieuwe markt. 

Uit de case study blijkt dat de oplossing een goed handvat biedt om de kans op succes zo 
groot mogelijk te maken. Dit is verder ook bevestigd door een expert panel review 
bestaande uit de twee ondernemers van KISS Automotive en twee management 
consultants met veel praktische ervaring met de problematiek van een startende 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt. Ook is het in de 
case gelukt de financieringsbehoefte terug te dringen tot een niveau wat voor KISS 
Automotive kan worden overzien. 

7.2 AANBEVELINGEN 

Aan de hand van de resultaten en conclusies kunnen er enkele aanbevelingen worden 
gedaan aan startende hightech ondernemingen met een nieuw product voor een nieuwe 
markt om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken. Deze aanbevelingen zullen in 
deze paragraaf worden voorgelegd. 

Ten eerste is het aan te bevelen de vijf kritische succesfactoren voor startende 
ondernemingen altijd goed in ogenschouw te hebben, onafhankelijk van de methode die 
men gebruikt om de strategie te formuleren. De factoren zijn namelijk universeel en door 
er in de strategievorming rekening mee te houden, kan men de kans op succes vergroten. 

Ten tweede is het verstandig om op een gestructureerde manier te kijken naar de 
benadering van een nieuwe markt. De voorgestelde analyse biedt de gebruiker de 
mogelijkheid om op een snelle manier inzicht te krijgen in de belangrijkste factoren. Wat 
dit betreft is het aan te raden de analyse niet nog verder te vereenvoudigen. 

Ten derde is het raadzaam om het productontwikkelingsproces te ordenen en afhankelijk 
van de doelstellingen van de onderneming in meer of mindere mate interactie te hebben 
met de markt. Het voorgestelde stage gate model, bied de onderneming goede en 
eenvoudige houvast in dit productontwikkelingstraject. 

Ten vierde is het raadzaam om voor de introductie van een nieuw product goed inzicht te 
hebben in de belanghebbenden. Hiermee ontstaat er namelijk de mogelijkheid een 
gedegen plan te formuleren om het product succesvol te introduceren. Met een goed 
inzicht in de omgeving en de belanghebbenden van de onderneming, kan men op de kans 
op succes aanzienlijk vergroten. 

Ten vijfde is het ook raadzaam om, indien er moet worden samengewerkt, dit op een 
gestructureerde manier op te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door het in deze scriptie 
voorgestelde proces te volgen. Ook is het raadzaam aandacht te besteden aan de acht 
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kritische succesfactoren voor samenwerkingsverbanden om zo de kans op succes van het 
samenwerkingsverband nog groter te maken. 

7.3 BEPERKINGEN 

Deze scriptie en de voorgestelde methode hebben ook enkele beperkingen die voortkomen 
uit de onderzoeksvraag, onderzoeksopzet en doelstellingen. In deze paragraaf zullen deze 
beperkingen worden toegelicht. 

Om te beginnen is de onderzoeksvraag erg breed georiënteerd, wat als gevolg heeft dat 
het lastig is om diepgaand onderzoek uit te voeren voor elk probleemgebied. Ook de 
validatie binnen de probleemgebieden is een tijdrovend en complex proces, dat door de 
omvang moeilijk te standaardiseren is (omdat ieder probleemgebied eigenlijk een andere 
aanpak vereist). Als gevolg hiervan is het moeilijk te beoordelen wat het resultaat (het 
procesontwerp) precies zal bewerkstelligen. Indien alle stappen perfect uitgevoerd 
worden is het nog moeilijk te zeggen waarom de onderneming succesvol of onsuccesvol is. 

Ten tweede is de huidige onderzoeksopzet gekozen om binnen de termijn van negen 
maanden uit te kunnen voeren. Als gevolg hiervan zijn er concessies gedaan met 
betrekking tot de validatie van de objectontwerpen en het procesontwerp. Om echt goed 
inzicht krijgen in de bruikbaarheid van dit onderzoek, zou de methode eigenlijk 
toegepast moeten worden op een groot aantal startende hightech ondernemingen met 
een nieuw product voor een nieuwe markt. 

Ten derde was de doelstelling om een systematiek te formuleren die door een startende 
hightech onderneming met een nieuw product voor een nieuwe markt kan worden 
gebruikt als leidraad. Dit betekend dat het ontwerp gegeneraliseerd moet kunnen 
worden voor elke hightech start-up. Als gevolg hiervan is het ontwerp geen maatwerk 
voor een specifieke organisatie, product, samenwerkingsverband, specifieke markt, 
enzovoorts. 

De vierde beperking zit hem in de gebruiker. Het model is voor een brede groep 
gebruikers toepasbaar, waardoor het mogelijk is dat verschillende gebruikers de 
analyses naar eigen inzicht gaan uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat één bepaalde 
situatie tot verschillende strategieën kan leiden bij verschillende gebruikers. 

Concluderend kan worden vastgesteld dat er meerdere beperkingen aan de oplossing 
verbonden zijn. De beperkingen zouden in verder onderzoek nader onderzocht kunnen 
worden, om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit, bruikbaarheid en gevolgen van het 
voorgestelde ontwerp . Echter gezien de situatie waarbinnen het onderzoek is uitgevoerd, 
is het resultaat wel degelijk bruikbaar en biedt het voldoende houvast voor de 
ondernemers van KISS Automotive. 
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HOOFDSTUK 8: PERSOONLIJKE REFLECTIE 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op mijn persoonlijke bevindingen gedurende het 
volledige TUie Hybrid TukTuk Team Project en in het bijzonder het afstuderen. Ik zal 
hierbij beginnen met een korte reflectie op mijn afstuderen, allereerst zal ik uitwijden 
over het proces. Daarna zal ik mijn persoonlijke visie geven op het resultaat. Tot slot zal 
ik ook ingaan op het TUie Hybrid TukTuk Project en mijn rol daarin. 

Mijn afstudeertraject is door de combinatie van het TUie Hybrid TukTuk Project en het 
maken van een afstudeerscriptie een flinke uitdaging geweest. Door de gemengde 
belangen van alle betrokken partijen, heb ik het project ervaren als een leerzaam en 
hectisch traject wat waarschijnlijk ook niet als een "alledaags afstudeertraject" is 
ingericht. Ik kan hier zowel positieve punten als negatieve punten in vinden. 

Vooral de vele verantwoordelijkheden, uitdagende opdrachten (zowel in het TUie Hybrid 
TukTuk Team Project als in mijn scriptie) hebben mij het afgelopen jaar veel geleerd 
over mijn manier van werken en wat ik daaraan kan verbeteren. Zo heb ik opgemerkt 
dat ik verantwoordelijkheden van een groep vaak naar me toe trek, als ik zie dat ze niet 
gedragen worden door de groep. Het gevolg is dat ik altijd erg druk ben geweest en af en 
toe te weinig tijd voor het schrijven van mijn scriptie heb gemaakt. Ook heb ik ervaren 
dat een goed begin bij een afstudeerscriptie echt het halve werk is. Mede doordat ik te 
lang ben blijven stilstaan bij het daadwerkelijke probleem en de richting van het 
onderzoek, ben ik uiteindelijk laat begonnen met de daadwerkelijke invulling van mijn 
scriptie. Mijn chaotische natuur heeft hier zeker ook een belangrijke rol in gespeeld. 

Ondanks dit alles, heb ik toch niet echt bijzonder veel ingezeten over de structuur en 
planning. Ook is de, onder studenten welbekende, afstudeerdip bij mij uitgebleven. Ik 
dank dit voornamelijk aan de drukte van mijn agenda en de grote variëteit aan 
verantwoordelijkheden en activiteiten die ik gehad heb gedurende mijn afstudeertraject. 
Het traject beschouwend zou ik één belangrijk aspect veranderen, ik zou namelijk al in 
een eerder stadium tot een concreet probleem willen komen. Dit biedt houvast bij de 
analyse en maakt het voor mij mogelijk structuur aan te brengen. 

Wat betreft het resultaat van mijn afstuderen. Persoonlijk ben ik blij met het resultaat. 
Ik heb de problematiek van een startende hightech onderneming met een nieuw product 
voor een nieuwe markt me eigen kunnen maken. Gezien de breedte van het probleem 
ben ik zelf ook tevreden met de mate waarin. Verder heb ik het vertalen van theorie in 
een concreet ontwerp, wat ondernemers houvast kan bieden bij de start en exploitatie 
van hun bedrijf, als leerzaam ervaren. 

Kwalitatief gezien is het resultaat (het oplossingsontwerp) moeilijk te beoordelen. Vast 
staat dat het tekortkomingen heeft en dat het moeilijk te valideren is. Dit is echter het 
gevolg van de brede onderzoeksopzet en was voor mij op voorhand eigenlijk al bekend. In 
mijn optiek zouden meer praktische ervaringen ook niet geleid hebben tot een beter 
resultaat of een betere validatie. Dit komt voort uit het feit dat ik gedurende het TUie 
Hybrid TukTuk Project continu met mensen over de problematiek heb gepraat en alle 
gesprekken ongeveer op dezelfde kernzaken uitkwamen. Uiteindelijk zijn beide van de 
twee doelstellingen in my r of mindere mate behaald, iets waar ik zelf tevreden mee ben. 

Dan tot slot het TUie Hybrid TukTuk Project. Dit is voor mij persoonlijk het afgelopen 
jaar het klapstuk geweest van mijn studie. Het afgelopen jaar heb ik binnen het project 
een scala aan leerpunten gehad. Zo heb ik bijvoorbeeld: 

• mijn ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkelen; 
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• geleerd hoe je sponsoren moet binnenhalen en behouden; 
• geleerd hoe je moet omgaan met een begroting van€ 60.000,-; 
• de promotie van het project gedaan. 
• de Indiase cultuur leren kennen; 
• leren samenwerken met meerdere partners om een product te ontwikkelen; 
• een technisch proces mede begeleid; 
• een afstudeerscriptie geschreven; 

Voor mij is dit pas het begin van een lange lijst van punten waarin ik mij , dankzij het 
TU/e Hybrid TukTuk Project, heb kunnen ontwikkelen. 

Keerzijde van het project is dat het in mijn ogen veel tijd heeft gevraagd om alle 
resultaten te behalen. Dit heeft ten eerste bijgedragen aan de chaotische structuur van 
mijn afstuderen. Ten tweede heeft het ook geleid tot een dubbele focus, enerzijds mijn 
afstuderen en anderzijds het TUie Hybrid TukTuk Project. De balans was hierin soms 
moeilijk te vinden en te behouden. Toch denk ik dat deelname en mijn rol in het project 
me persoonlijk verrijkt heeft, zeker ook als potentiële ondernemer. 

Concluderend ben ik erg tevreden met de resultaten voortkomend uit het TU/e Hybrid 
TukTuk project en mijn afstuderen. Hoewel de structuur en planning verbeterd kunnen 
worden, heb ik in mijn ogen, gezien mijn verantwoordelijkheden een goede prestatie 
geleverd, waar ik persoonlijk best trots op ben. 
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