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Abstract 

This graduation thesis is about risk management at the High Tech Automotive Campus in 
Helmond. In 2008 the development process of HTACampus started and goals were set to 
achieve in 2015. This development process involves several risks. Acquisition risks appeared 
to be the most relevant in this process. Risk management (identification, analysis, control) 
was conducted for acquisition. The result is a an overview of the most important acquisition 
risks. In order to control these risks, a risk checklist which controls the acquisition risks for 
partner selection was developed. 
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Management summary 

In dit afstudeerverslag wordt het onderzoek beschreven naar de risico's op de High Tech 
Automotive Campus (HTACampus) in Helmond. 
De ontwikkeling van de HTACampus is gestart in 2008 met het opzetten van een 
businessplan. Het businessplan beschrijft de doelstellingen van de HTACampus in 2015 en 
voorziet in de plannen hoe deze doelen te bereiken. 
Tussen de uitgangssituatie in 2008 en de doelen in 2015 zit een ontwikkeltraject. In dit 
ontwikkeltraject zullen zich mogelijkerwijs problemen gaan voordoen die de gestelde doelen 
in 2015 in gevaar kunnen brengen. Deze mogelijke problemen worden risico's genoemd. 
Dit onderzoek heeft tot doel het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico's die de 
HTACampus doelen in 2015 negatief kunnen be"invloeden en waar mogelijk deze risico's te 
beheersen. 

Een analyse van de HT ACampus leert dat het HT A Campus realisatietraject te beschrijven is 
in termen van ruimtelijke ordening, organisatie, acquisitie, automotive house en 
financien. Een analyse van risico's voor al deze onderwerpen is te veelomvattend. Het is 
gebleken dat acquisitie het meest relevante onderwerp is om op te focussen. Het vervolg 
van het onderzoek staat dus in het teken van het inzichtelijk maken van de risico's voor 
acquisitie HTACampus en het ontwikkelen van een ontwerp om deze risico's mee te kunnen 
beheersen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van risicomanagement. Risicomanagement 
bestaat uit drie stappen: risico inventarisatie, risico analyse, en risico beheersing. 
Het inventariseren is uitgevoerd door de acquisitie HTACampus te toetsen aan 
succesfactoren uit de literatuur, praktijkbevindingen en controle lijsten met bekende risico's 
en faalfactoren. 
Kwalitatieve risico analyse heeft plaatsgevonden door aan de ge"identificeerde risico's 
relatieve waardes voor kans en consequentie toe te kennen. Dit stelt men in staat 
onderscheid in risico's te maken. 

De belangrijkste risico's uit de risico analyse zijn onder te verdelen in vier categorieen: 

• Risico's m.b.t. partnerselectie algemeen 
• Risico's m.b.t. partnerselectie open innovatie 
• Risico's m.b.t. acquisitie organisatie 
• Externe risico's 

Er is geconcludeerd dat risico 's m.b.t. partnerselectie a/gemeen en risico's m.b.t. open 
innovatie in aanmerking komen voor risico beheersing. 
De genoemde twee risico categorieen worden beheerst door een checklist te introduceren. 
De checklist bestaat uit 5 stappen en zorgt ervoor dat in het toekomstige acquisitieproces 
van de HTACampus er in een vroegtijdig stadium rekening gehouden kan worden met de 
belangrijkste risico's voor acquisitie. De kansen op succesvolle samenwerkingen worden 
hiermee vergroot. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat de checklist een ondersteunende middel is en dater verder 
onderzoek nodig is om van de checklist een beslissende tool te maken. Hiervoor zal een 
kwantitatieve norm aan de checklist toegevoegd moeten worden . 
Het oorspronkelijke doel om de belangrijkste risico's voor de HTACampus inzichtelijk te 
maken en te beheersen is ten dele volbracht. Doordat er een focus op acquisitie is 
aangebracht is er een uitgebreid beeld ontstaan m.b.t. alle risico's voor acquisitie, maar is 
risicomanagement voor andere facetten van de HTACampus achterwegen gebleven. 

3 



HlghTechAutomotlwCa TU/e 

Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerproject tin het kader van het afronden van de 
studie Technische Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het 
afstudeerproject heb ik uitgevoerd bij de High Tech Automotive Campus (HTACampus) in 
Helmond. 

In januari 2008 ben ik in Helmond begonnen. De HTACampus bestond op dat moment nog 
enkel uit een initiatief en initiele plannen. Aan projectdirecteur Han van den Bremer de taak 
om een businessplan op te stellen en een projectorganisatie op te zetten ter ontwikkeling van 
de HTACampus. 

lk heb de kans gekregen om van dichtbij betrokken te zijn geweest bij de ontwikkeling van de 
HTACampus. Als student technische bedrijfskunde is het uitermate interessant om te zien 
hoe een organisatie stap voor stap ontwikkeld wordt. Het kunnen aanschouwen van dit 
proces, maar ook het deelnemen daar aan, heb ik als zeer leerzaam ervaren. Daar 
tegenover staat dat het een uitdaging is geweest om de juiste contouren vast te stellen voor 
een afstudeer onderzoek. lmmers, ik heb ervaren dat een organisatie in ontwikkeling een 
sterk veranderlijke organisatie is. 

Een campus is een interessant studieobject gebleken. De hedendaagse druk op bedrijven 
om steeds sneller en efficienter te innoveren maakt dat bedrijven gaan samenwerken met 
elkaar. Niet alleen met elkaar, maar ook met universiteiten/ kennisinstellingen. Een campus 
is een ideaal 'middel' om die samenwerkingen zo goed mogelijk te faciliteren. Het is daarom 
te verwachten dat er in de toekomst steeds meer campussen ontwikkeld zullen worden. Een 
ontwikkeling die momenteel al volop aan de gang lijkt te zijn . Oat maakt het des te 
interessanter bij een dergelijk project betrokken te zijn geweest. 

Graag wil ik Han van den Bremer bedanken voor de kans die hij mij gegeven heeft het 
opbouwproces van de HTACampus van dichtbij mee te maken en mij te betrekken bij de 
activiteiten daartoe. Een groot deel van mijn tijd in Helmond heb ik gewerkt op het kantoor 
van de mensen van Fier Automotive. lk ben hen dankbaar voor de leuke tijd die ik daar heb 
gehad. 

Uiteraard wil ik ook mij TU begeleiders Isabelle Reymen en Allard Kastelein bedanken voor 
al hun feedback en steun. De wekelijkse afspraken in het tweede deel van het 
afstudeertraject zijn voor mij belangrijk geweest om het afstudeerproject te brengen tot wat 
het nu is. 

Tot slot een woord van dank aan familie en vrienden voor hun interesse in mijn bezigheden 
en de support die ik ontvangen heb gedurende het afstuderen. 

Lex Janssen 
Eindhoven, mei 2009 
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1 lntroductie 

Dit hoofdstuk vormt de inleiding op het onderzoek naar risico's op de HTACampus dat het 
onderwerp vormt van dit verslag. Er wordt gestart met een beschrijving van hoe de 
HTACampus ontstaan is en wat HTACampus precies inhoudt. Daarna komen de probleem 
definitie, het onderzoeksmodel, de onderzoeksvragen en de onderzoeksmethodieken aan 
bod. Tot slot komen de belangrijkste gebruikte definities aan bod en wordt een overzicht 
gegeven van de structuur van dit verslag . 

1.1 lnitiatief en aanleiding voor HTACampus 

De internationale automotive industrie heeft in de loop der jaren een ontwikkeling 
doorgemaakt van een voornamelijk productie industrie naar een meer high tech industrie. De 
grotere behoefte aan veiligere, efficientere en milieuvriendelijkere auto's, vrachtauto's en 
bussen is daar een oorzaak van. Ook in Nederland is een aanzienlijke activiteit op het gebied 
van automotive. 

'De Nederlandse automotive industrie heeft in de laatste vijf jaren erkenning en vaart 
gekregen . Erkenning voor het gegeven dat het - zowel nationaal als internationaal - een 
belangrijke positie inneemt ten aanzien van innovatie, export en werkgelegenheid. Vaart 
door initiatieven en activiteiten van onder andere de Federatie Holland Automotive (FHA) en 
het Automotive Technology Centre (A TC) gericht op versterking en groei van de sector' 
(Businessplan HTACampus, 2008) 

Van die Nederlandse automotive industrie is een belangrijk deel gevestigd in Zuidoost 
Nederland (zie Figuur 1-1 ). Het is daarom dat een organisatie als Brainport, automotive als 
een van haar speerpunten benoemd heeft. Brainport is een instantie voor het ontwikkelen en 
bevorderen van de hightech industrie in de regio zuidoost Brabant. In Brainport is het 
programma automotive opgericht ter ontwikkeling van faciliteiten en het aantrekken van 
bedrijvigheid in de regio. 
Ook Helmond heeft de kansen ontdekt en heeft daartoe 'Helmond automotive' opgericht 
Helmond Automotive richt zich op het ontwikkelen van faciliteiten en het voeren van 
acquisitie op het gebied van automotive. Met de reeds aanwezige concentratie van 
automotive gerelateerde bedrijven (zie Figuur 1-2) en de komst van TNO automotive naar 
Helmond, heeft Helmond een goede basis voor het verder ontwikkelen van de automotive 
sector in de gemeente. 

De initiatieven van Brainport als Helmond zijn bij elkaar gekomen en daaruit is het idee 
ontstaan van een Automotive Campus. Deze campus moet als internationale magneet gaan 
fungeren voor het aantrekken van hoogwaardige automotive bedrijven en bedrijvigheid in de 
Brainport regio. De campus wordt 'High Tech Automotive Campus' genoemd. Verder aan te 
duiden als HT A Campus. 
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• Supplier 

• OEM I Manufacturer 

f'IER 2007 
0 Knowledge I Engineering Center 

J 
Figuur 1-1 Automotive industrie Nederland bron: Businessplan HTACampus, 2008 
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Figuur 1-2 High tech automotive industrie in de regio Brainport, bron: Brainport 
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1.2 Projectkader: 
HTACampus vormt het object van dit onderzoek. Ter introductie volgt een korte beschrijving 
van wat het HT ACampus project is. 

Uit de kansen die er door Brainport en de gemeente Helmond zijn waargenomen is het 
initiatief HTACampus gestart. HTACampus richt zich op het bij elkaar brengen van drie type 
partijen binnen de automotive industrie, namelijk: bedrijven, opleidingsinstituten en 
kennisinstellingen. 
De doelstelling van de HTACampus is: 

"De HTACampus moet a/s (inter)nationale magneet fungeren voor het aantrekken van 
hoogwaardige automotive bedrijven en daarmee aanverwante bedrijvigheid in de Brainport 
regio" (businessplan HTACampus, 2008) 

HTACampus zal een centrale functie vervullen bij de verdere ontwikkeling van de automotive 
industrie in Zuidoost Brabant, maar ook voor de rest van Nederland. Concreet wil de 
HTACampus in 2015 rond de 1000 extra arbeidsplaatsen op de campus genereren en rond 
de700 extra studenten. Om dit te bereiken dienen: 

• bestaande bedrijven in Nederland naar de campus getrokken te warden 
• nieuwe bedrijven gestart moeten warden 
• buitenlandse bedrijven naar de campus getrokken te warden. 

In 2015 moet de HTACampus geworden zijn tot een verzameling van: 
• concentratie van automotive opleidingen 
• automotive research, development en engineering 
• world class automotive test faciliteiten 
• combinatie van innovatieve productiebedrijven en R&D bedrijven 

Een impressie van het toekomstbeeld van de HTACampus is te zien in Figuur 1-3. De 
bebouwing in zone I en een klein deel van zone II is reeds in 2008 bestaand. 

Hig hTechAutomotiveCa"l 

Figuur 1-3 Virtuele weergave HTACampus 2015, bron: Businessp/an HTACampus 2008 
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De HTACampus is een geheel nieuw initiatief. Om van het initiatief een werkelijk project te 
maken is in januari 2008 een projectdirecteur in opdracht van Brainport gestart met het 
ontwikkelen van een businessplan. De projectdirecteur is bijgestaan door consultants van 
Fier Automotive en een werkgroep met afvaardigingen vanuit overheidsinstanties. Een 
klankbordgroep met afvaardigingen vanuit de automotive industrie en de 
onderwijsinstellingen had een controlerende en aanvullende functie. 

Medio 2008 is het businessplan opgeleverd en is gestart met het tot uitvoer brengen van de 
plannen ter ontwikkeling van de HT ACampus. 

1.3 Probleemdefinitie en doelstelling 
Het initiatief HTACampus staat hierboven beschreven. HTACampus heeft doelen gesteld 
voor 2015 en wil deze nastreven. HTACampus is een organisatie die geheel vanaf het begin 
opgezet moet warden. In combinatie met de netwerkachtige eigenschappen die zij heeft 
maakt het opzetten nog gecompliceerder en meer onvoorspelbaar dan bij een 'reguliere' 
organisatie. Binnen het traject van 2008 naar de gewenste doelen in 2015 zullen zich 
problemen manifesteren. Problemen die mogelijk de haalbaarheid van de doelen in de weg 
staan. Het is wenselijk om voortijdig inzicht te krijgen in deze problemen die mogelijk 
ontstaan. Deze mogelijke problemen warden in dit verslag risico's genoemd. Een 
gestructureerd overzicht, analyse en beheersmogelijkheden voor de risico's zijn er nog niet. 

Probleemdefinitie 
De HTACampus heeft geen (gestructureerd) zicht op mogelijke prob/emen die de gestelde 
doe/en voor 2015 negatief kunnen bei"nvloeden. 

Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek komt voort uit de probleemstelling. Het doel is om het 
gedefinieerde probleem op te lossen. HTACampus heeft geen zicht op de mogelijke 
problemen (vanaf hier verder risico's te noemen) die zich voor kunnen doen tussen de 
uitgangssituatie in 2008 en de gewenste doelen in 2015. 

Het doe/ van dit onderzoek is om deze risico 's te inventariseren, te ana/yseren en waar 
mogelijk te beheersen. 

1.4 Onderzoeksmodel: 
In de voorgaande paragraaf is de probleem definitie en de daaruit voortvloeiende doelstelling 
van het onderzoek beschreven. Nu de doelstelling bekend is, is het de vraag hoe die 
doelstelling gehaald gaat warden. Hiervoor is een onderzoeksmodel benodigd. Het 
onderzoeksmodel geeft een overzicht van de verschillende fases van het onderzoek met de 
bijbehorende acties en uitgangspunten. Deze leiden naar de te behalen doelstelling: De 
belangrijkste risico's voor de HTACampus identificeren, analyseren en te beheersen. Het 
onderzoeksmodel dat de structuur vormt voor dit onderzoek is weergegeven in Figuur 1-4 en 
is gebaseerd op het onderzoeksmodel van Verschuren en Doorewaard (2003). 
De fases (afgeleid van Van Strien, 1975) geven aan in welk stadium het onderzoek zich 
bevindt. In de blokken staat per fase beschreven welke onderwerpen en aandachtspunten de 
input van het onderzoek vormen. De informatie uit de verschillende blokken wordt 
gecombineerd (de verticale pijlen) waardoor er conclusies getrokken kunnen warden die 
leiden tot de volgende fase (horizontale pijlen). 
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Figuur 1-4 Onderzoeksmodel, naar Verschuren en Doorewaard, 2003 

TU/e 
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beheersmogelijk 

heden 

Fase 1: Orientatie fase. Algemene orientatie op de initiatieffase van de HTACampus. Wat 
zijn de plannen van de HTACampus en wat moet de HTACampus gaan inhouden? Daarbij 
wordt er gekeken wat er in de literatuur beschreven is over campussen en andere 
vergelijkbare projecten. 

Fase 2: analyse fase deel 1. De ontwikkeling van het HTACampus businessplan wordt 
gevolgd. In het businessplan worden zowel de doelen als het ontwikkeltraject om die doelen 
te bereiken beschreven. In deze fase wordt gekeken naar mogelijke problemen die kunnen 
ontstaan in het ontwikkeltraject van de HT ACampus en naar de belangrijkste onderdelen van 
de HTACampus. 

Fase 3: analyse fase deel 2. Uit de analyse fase deel 1 is een of meerdere focus gebieden 
bekend. lnmiddels is naast het businessplan het acquisitieplan HTACampus opgeleverd. Aan 
de hand van input uit de literatuur als praktijk input uit de analyse fase deel 1 wordt er risico 
inventarisatie en risico analyse uitgevoerd. 

Fase 4: ontwerpfase. De belangrijkste risico's HTACampus zijn bekend uit analyse fase deel 
2. Aan de hand van risicobeheersingtheorie, partnerselectietheorie, en input van het 
HTACampus management wordt een ontwerp gemaakt om de belangrijkste risico's te 
kunnen beheersen. 

Uit de voorgaande tekst valt af te leiden dat zowel de ontwikkeling van de HT ACampus als 
dit onderzoek parallel lopen. Om duidelijkheid te creeren over de gebruikte begrippen is in 
onderstaand Figuur 1-5 de verhouding tussen de ontwikkeling van de HTACampus en dit 
onderzoek gevisualiseerd. 
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Figuur 1-5 Ontwikkeltraject HTACampus in relatie tot onderzoek risico's HTACampus 

Van links naar rechts is de initiatief fase, de businessplan fase en de realisatiefase van de 
HTACampus te zien. Tussen deze fases in is er gestart met het businessplan en is het 
businessplan en acquisitieplan opgeleverd . 
In de initiatief fase zijn de verschillende initiatieven tot het creeren van een automotive 
campus gecombineerd en is er een projectdirecteur aangesteld die een businessplan moet 
opleveren. In de businessplanfase is het businessplan en het acquisitieplan ontwikkeld . De 
realisatiefase is de periode waarin· de HTACampus vanaf het opleveren van het 
businessplan tot aan de te bereiken doelen in 2015 ontwikkeld wordt. 
Dit gehele traject met de initiatief fase, de businessplan fase en de realisatiefase wordt het 
ontwikkeltraject van de HTACampus genoemd. 
Het rechthoekige kader is een visualisatie van het tijdsframe waarop dit onderzoek 
betrekking heeft. 

1.5 Onderzoeksvraag 
De doelstelling van het onderzoek beschrijft wat het onderzoek moet gaan opleveren. Het 
bijbehorende onderzoeksmodel beschrijft globaal de fases en bijbehorende activiteiten die 
uitgevoerd dienen te warden om aan die doelstelling te kunnen voldoen. Om de doelstelling 
te behalen is de structuur van de onderzoeksopzet niet voldoende. Er dient specifieker 
gedefinieerd te warden wat het doel is van dit onderzoek. Hiervoor is een onderzoeksvraag 
nodig. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag moet kunnen voorzien in het realiseren 
van de doelstelling. De onderzoeksvraag behorende bij de doelstelling die in dit onderzoek 
centraal staat is: 

Wat zijn de belangrijkste risico's die er tussen de uitgangssituatie HTACampus 2008 
en de gewenste doelen HTACampus 2015 bestaan en hoe kunnen die belangrijkste 
risico's beheerst worden? 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is een gestructureerde aanpak nodig. 
Daarom wordt de onderzoeksvraag onderverdeeld in de vier subvragen. Door antwoord te 
vinden op de subvragen, is het mogelijk de onderzoeksvraag te beantwoorden. 
De vier subvragen zijn: 
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1. Wat zijn de specifieke eigenschappen en succesfactoren van een campus? 
Een overzicht van wat er in de literatuur over campussen beschreven is om inzicht te 
krijgen in wat een campus precies is. 

2. Uit welke onderwerpen bestaat de HTACampus en welke van die onderwerpen 
hebben de grootste invloed op het bereiken van de doelen 2015? 
Een organisatie in opbouw kent vele onzekerheden en betrokkenen. Een korte blik 
op het businessplan laat al zien op hoeveel gebieden er plannen gemaakt moeten 
worden . Voorbeelden zijn de ruimtelijke ordening, bestuurlijke opbouw, acquisitie, 
financien, Etc. Door die onzekerheden, betrokkenen en diversiteit aan plannen en 
onderwerpen is het aantal mogelijke risico's dat de HTACampus doelen in de weg 
kan staan groot. Risico identificatie, analyse en beheersing van alle aspecten van de 
HTACampus is een te omvangrijk project. Het is daarom belangrijk een focus aan te 
brengen. 

3. Wat zijn de belangrijkste risico's voor de relevante onderwerpen? 
ldentificatie en risico analyse voor de meest relevante onderwerpen van de 
HTACampus. 

4. Hoe kunnen de belangrijkste risico's beheerst worden? 
Een ontwerp om de belangrijkste risico's te kunnen beheersen 

1.6 Methoden en technieken 
Om de onderzoeksvragen te kunnen benantwoorden is onderzoek nodig. De gebruikte 
methoden en technieken voor dit onderzoek, zijn globaal te verdelen in twee categorieen. 
Ten eerste literatuur onderzoek en ten tweede praktijk onderzoek. 

In het literatuur onderzoek wordt uitgebreid gekeken naar wat er in de wetenschappelijke 
literatuur beschreven staat over campussen. De aandacht is hierbij gevestigd op algemene 
eigenschappen van campussen. Waaruit bestaat een campus en wat maakt een campus tot 
een succes? Succesfactoren spelen een belangrijke rol in dit onderzoek en er wordt daarom 
veel aandacht aan besteed. Acquisitie is een onderwerp van belang in dit onderzoek. Er 
wordt gezocht naar water beschreven staat over acquisitie in het algemeen, acquisitie voor 
campus(achtige) organisaties. Verder wordt er aandacht besteed aan risico's en 
risicomanagement in projecten. 

Buiten de wetenschappelijke literatuur wordt er gebruikt gemaakt van andere bronnen. Het 
betreft actieplannen van andere campus initiatieven, websites van science parks 
organisaties. Dit met name om een beeld te kunnen vormen van andere campus initiatieven. 
Verder wordt gekeken naar automotive vakbladen om een beeld te kunnen vormen van de 
automotive industrie waarin HT A Campus opereert en de te verwachten technologische en 
marktontwikkelingen. 

Het praktijkgedeelte van het onderzoek betreft 'embedded research'. Onderzoek door 
aanwezig en betrokken te zijn bij de ontwikkeling en gebeurtenissen bij het opzetten van het 
businessplan en de eerste acties ter realisatie van de HT A Campus. Het betreft:; 

• meewerken aan verschillende onderdelen van het businessplan 
• bijwonen van vergaderingen 
• (in)formele gesprekken met betrokkenen over de ontwikkelingen van de campus 
• aanwezigheid bij acquisitie bijeenkomsten 
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• aanwezigheid bij interviews en workshop t.b.v. ontwikkeling HTACampus 

Door de interne aanwezigheid is het mogelijk om: 
• inzicht te krijgen op wat de belangrijkste processen en onderwerpen van de 

HT A Campus zijn 
• mogelijke probleemsituaties en aandachtspunten vast te stellen die een mogelijk 

risico vormen voor de HTACampus 
• te kunnen bepalen aan welke succesfactoren er voldaan wordt 

1. 7 Begrippen en definities 

Verklaring van terugkerende begrippen en definities zoals ze in dit verslag gebruikt warden. 

HTACampus: High Tech Automotive Campus 

Actieve acquisitie Het proces waarbij een organisatie binnen een markt of industrie op 
zoek gaat naar een geschikte partner om mee samen te werken 

Passieve acquisitie: Het proces waarin een organisatie moet beslissen om samen te gaan 
werken met een potentiele partner die zichzelf heeft aangediend. 

Risico: Een mogelijke gebeurtenis in een organisatie, proces, of project die 
negatieve consequenties heeft voor de betreffende organisatie, proces 
of project. 

Onzekerheid: Risico waarbij geen waarde toe te kennen valt aan de mogelijkheid dat 
het risico zal geschieden. 

Risico management: Het proces van identificeren, analyseren en beheersen van risico's . 

1.8 Leeswijzer 

De opbouw van dit verslag loopt volgens de volgorde waarin de subvragen aan bod komen 

Subvraag Hoofdstuk 
1 Wat ziin de specifieke eiqenschappen en succesfactoren van een campus? H2 
2 Uit we Ike onderwerpen bes ta at de HTACampus en we Ike van die H3 

onderwerpen hebben de grootste invloed op het bereiken van de doelen 
2015? 

3 Wat ziin de belanqriikste risico's voor de relevante onderwerpen? H4 
4 Hoe kunnen de belangrijkste risico's beheerst warden? HS 

In hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van campussen en soortgelijke 
organisatievormen beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de inhoudelijke kanten van de 
HTACampus en concludeert daaruit wat de belangrijkste onderwerpen zijn voor het behalen 
van de HTACampus doelen in 2015. In hoofdstuk 4 volgt daaruit een risico inventarisatie en 
analyse van de belangrijkste onderwerpen uit hoofdstuk 3. In hoofdstuk 5 warden de risico's 
uit hoofdstuk4 beheerst. Het slothoofdstuk 6 vormt de algemene conclusie van het verslag. 
Hoe de hoofdstukken tot elkaar in verhouding staan is te zien in Figuur 1-6. 
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Figuur 1-6 Leeswijzer 
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2 Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk voorziet in literatuurbeschrijvingen die de achtergrond vormen van de 
onderwerpen beschreven in dit verslag. Het hoofdstuk is in twee secties onderverdeeld. Het 
eerste deel betreft het algemene onderdeel van dit onderzoek: campussen, science parks, 
netwerken, actoren, succesfactoren en risicomanagement. Het tweede deel betreft de 
theoretische onderbouwing van het in hoofdstuk 5 beschreven ontwerp. Aan het einde volgt 
de conclusie. 

2.1 Campussen, science parks, clusters en netwerken 

Het onderwerp en het doel van dit onderzoek is in het vorige hoofdstuk beschreven. 
Voordat er verdere aandacht besteed kan worden aan de volgende stappen, is het belangrijk 
om te weten wat het onderwerp precies inhoudt. Tot op heden is het woord campus steeds 
gebruikt. Maar wat is een campus eigenlijk en wat is er in de hedendaagse literatuur over 
bekend. Dit hoofdstuk behandelt de eerste subvraag: 

Wat zijn de specifieke eigenschappen en succesfactoren van een campus? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden komt een aantal onderwerpen aan bod. Wat is een 
campus? Science parken , clusters en netwerken komen aan bod, net als de voornaamste 
actoren. Tot slot wordt ingegaan op succesfactoren van science parken die van belang zijn 
voor het onderzoek dat in dit verslag beschreven wordt. 

Campus of science park 

Als startpunt dient er duidelijkheid te bestaan over het begrip 'campus'. Het woord campus 
is vanaf het allereerste begin onderdeel geweest van de plannen voor de HTACampus 
(waarschijnlijk naar voorbeeld van de high tech campus in Eindhoven). Echter, een campus 
zoals die bedoeld is in HTACampus wordt in de literatuur niet als campus aangeduid. 
Verschillende termen worden gebruik, maar het meest in de buurt kom 'science parks'. 

Een organisatievorm die gebaseerd is op het samenbrengen van bedrijven, 
onderwijsinstellingen op een locatie die door samenwerking een meerwaarde creeren, wordt 
in literatuur vaak aangeduid als 'science park' Science parks dienen daarom als 
uitgangspunt voor verder literatuur onderzoek. 
Een universele definitie voor een science park bestaat niet (Lofsten et al. , 2001 , Hommen et 
al. 2006). Verschillende organisaties waarin science parks verenigd zijn (UKSPA, IASP) 
hanteren hun eigen definitie. Hetzelfde geldt voor auteurs die het verschijnsel science park 
beschrijven. In dit verslag is gekozen om de definitie van de International Association of 
Science Parks (IASP) te hanteren: 

Een science park is een organisatie gemanaged door professionals, met als doel verbeterde 
'welvaart' voor haar community te behalen door innovatie en concurrentievermogen van de 
aangesloten bedrijven en instituten te bevorderen. 
Om dit doel te bereiken moet een science park kennis en technologie overdracht stimuleren 
tussen universiteiten, R&D instellingen, en bedrijven. Het opzetten en groeien van 
innovatieve bedrijven moet gefaciliteerd worden. Andere added value services dienen samen 
met hoogwaardige kwaliteit faciliteiten en ruimtes geboden te worden. (IASP, april 2008). 
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Het idee achter science parks is niet nieuw. Al in 1920 beschreef Marshall redenen voor 
bedrijven om te clusteren: de voordelen van een gedeeld aanbod van arbeidskrachten, de 
eenvoudigere toegang tot specialistische kennis en middelen, en de kennisoverdracht tussen 
personen en bedrijven (Bresnahan et al, 2004). De eerste science parks zouden echter pas 
in de jaren 1950 ontstaan. Het eerste science parks is ontstaan in Stanford en zou pas 
grote bekendheid genereren als Silicon Valley. 

Clusters 

Vergelijkbaar met een science park, kan een verzameling van samenwerkende industrie in 
een land als een cluster gezien worden. Porter beschrijft in 'The competitive advantage of 
nations, ( 1990) de competitieve voordelen van businessclusters. 
Deze clusters worden gedreven door Porters diamond. De diamond beschrijft zes 
bepalende factoren die een rol spelen bij het verkrijgen van 'competitive advantage' 

De bepalende factoren die een rol spelen in het verkrijgen van het concurrentievoordeel zijn: 

Factor conditions: specifieke bronnen en competenties die concurrentievoordeel opleveren 
voorbeelden zijn: hoog opgeleid personeel, de aanwezigheid van kennis, gespecialiseerde 
(productie) faciliteiten, infrastructuur. 
Demand conditions: Een grote vraag vanuit de 'thuismarkt 'voor nieuwe producten geeft 
druk aan bedrijven om goed en sneller te innoveren dan de concurrent, specialisatie en 
efficientie. Door deze druk zal het concurrentie voordeel van de bedrijven toenemen. Door 
actief te zijn op de thuismarkt is er een concurrentievoordeel ten opzichte van buitenlandse 
concurrentie die op dezelfde markt willen opereren. 
Gerelateerde en ondersteunende industrie: De nabijheid van gerelateerde en 
ondersteunende industrie heeft een kostendrukkend effect als een positief effect op 
innovatie. 
Strategie, structuur en rivaliteit. De manier waarop bedrijven ingericht zijn m.b.t. strategie 
en structuur is belangrijk voor het goed functioneren en competitief zijn. Rivaliteit tussen 
bedrijven onderling is een belangrijk motief om zo efficient mogelijk te functioneren en snel 
en goed mogelijk te innoveren. 

Aan de vier genoemde factoren kunnen twee ondersteunende factoren toegevoegd worden 
die invloed uitoefenen op de eerste vier 

Overheid. De overheid kan invloed uitoefenen op voorgaande factoren en daarmee sturing 
geven aan concurrentieposities. De overheid kan dit doen door wet en regelgeving, subsidies 
en vraag creeren naar bepaald producten. 

Externe factoren. Gebeurtenissen die een bedrijf niet in de hand heeft, maar wel van 
invloed zijn op de concurrentiepositie 

De clusteropvatting van Porter beschrijft hoe een verzameling bedrijven in eenzelfde 
industrie concurrentievoordeel oplevert. Meerdere auteurs (bijvoorbeeld Chan, 2007 en, 
Chen, 2004) beschouwen een science park ook als een cluster. De principes van Porter zijn 
in dat geval ook van toepassing op science parks en campussen. Deze opvatting wordt ook 
in dit verslag aangenomen. 
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Netwerken 

Een ander opvatting is om science parks te beschouwen als netwerken (Cabral, 1998, Chan 
2007) 

De Man (2008) beschrijft de steeds groter wordende behoefte van bedrijven om samen te 
werken in netwerken. De man (2008) beschrijft vijf drijvende krachten. 

• Steeds meer vrije markten maken kennisdeling en resource deling mogelijk 
• Toenemende competitie geeft aanleiding tot specialisatie. Specialisatie geeft 

aanleiding tot samenwerking met andere bedrijven 
• Door nieuwe management technieken en organisatorische vormen, wordt de 

succesratio van samenwerkingen steeds hoger 
• De steeds sneller wordende verandering in vraag bevorderend de behoefte aan voor 

innovatie en kan door individuele bedrijven steeds moeilijker bijgehouden worden 
• Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat deze moeilijk door individuele 

bedrijven gevolgd kunnen worden 

Cabral (1998) beschrijf dat een science park als een netwerk organisatie beschouwd kan 
worden. Hij beschrijft een science park als een netwerk waarbij de transaction- cost theorie 
de reden is dat bedrijven zich willen vestigen op een science park en willen samenwerken, 
de transaction- cost theorie. De voordelen van het efficient delen van informatie, gedeelde 
faciliteiten en in sommige gevallen gedeelde overheadkosten, zorgen voor een 
kostenreductie bij van het overdragen van informatie tussen bedrijven onderling, maar ook 
tussen bedrijven en kennisinstellingen. Een economisch argument. 

Hoffmann (2001) beschrijft meer theorieen voor argument samenwerking tussen bedrijven. 
Naast de transaction -cost benadering is er de resource-based theorie, waarin bedrijven 
gaan samenwerken op het moment dat ze bepaalde resources nodig hebben, die ze zelf niet 
bezitten of waarvan het te niet mogelijk of te kostbaar is om ze te verkrijgen. Daarnaast 
beschrijft hij de knowledge-based theorie: snelheid van kennisoverdracht en de diversiteit 
van informatie die te verkrijgen is, stellen bedrijven beter in staat te reageren op 
onzekerheden in een steeds sneller veranderende markt. 

Actoren 

In science parks en clusters zijn meerdere typen partijen aanwezig. Er zijn drie verschillende 
actoren die vrijwel in elke studie op z'n minste genoemd worden. Ook Porter (1990) 
benoemt deze. Namelijk: de overheid, de industrie en de kennisinstellingen. Ook voor de 
HTACampus geldt dat dit de drie belangrijke categorieen van betrokkenen zijn. De manier 
waarop deze drie actoren met elkaar samenwerken is veranderd met de groter wordende 
behoefte aan innovatie (Etzkowitz et al. 2000) De manier waarop die samenwerking 
plaatsvindt is in de loop der jaren aan veranderingen onderhevig. Dit is weergegeven in 
Figuur 2-3, waar drie triple helix modellen zijn weergegeven. Het linkse diagram is de meest 
oude opvatting en wordt geassocieerd met communisme. De staat overheerst de industrie en 
de kennisinstituten. Van werkelijke samenwerking is nauwelijks sprake. 
Het tweede diagram biedt meer perspectieven voor samenwerking. De overheid laat de 
industrie en kennisinstellingen meer los, maar zeals te zien is, zijn nog steeds grenzen die 
samenwerken bemoeilijken. De actoren zijn hier nog op zichzelf gericht. 
Het derde diagram is een wenselijke situatie voor innovatie. Landen en regio's proberen een 
dergelijke vorm van samenwerken mogelijk te maken. Ook voor science parks is dit een 
ideale situatie; kennisgebaseerde economische ontwikkelingen door gezamenlijke 
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samenwerking en kennisdeling. Deze manier van samenwerken wordt niet zomaar bereikt. 
Veel landen, regio's en clusters streven deze laatste vorm na, maar verkeren feitelijk in de 
middelste situatie waarbij de actoren meer los van elkaar functioneren. 

State ~ 

uu ~ 8········U 

Tri-lateral networks an 
hybrid organizations 

Figuur 2-1 ontwikkeling in samenwerkende partijen voor innovatie, bron: Etzkowitz et al., 2000 

Succesfactoren 

Risico's in science park ontwikkeling vormen een belangrijk onderdeel van dit onderzoek. 
Een onderdeel van de risico benadering van science parks vormen de succesfactoren van 
science parks. Succesfactoren zijn eigenschappen van (in dit geval) science parks die een 
voorwaarde vormen voor succes. In hoofdstuk 4 wordt dit principe verder behandeld. Vele 
auteurs hebben onderzoek gedaan naar de voorwaarden voor het succes van science parks. 
Een belangrijk werk is het Cabral -Dahac science park management paradigm (cabral et al , 
1998) waarin succesfactoren voor science parks succes worden beschreven, gebaseerd op 
onderzoek naar verschillende science parks over de hele wereld. Deze, en succesfactoren 
van andere auteurs zijn weergegeven in bijlage 7.2 en komen later in dit verslag verder aan 
bod. 
Opvallend is het beperkte aantal succesfactoren voor acquisitie binnen science parks. 
Succesfactoren m.b.t. acquisitie in netwerken en allianties worden daarom toegevoegd. 

2.2 Risicomanagement 

Naast Science parks, clusters en netwerken vormen risico's en risicomanagement een 
belangrijk onderwerp van dit verslag. Om risico's en risicomanagement op een correcte 
manier toe te passen, is het noodzakelijk de theoretische achtergronden van deze 
onderwerpen te bekijken. In dit verslag is die theorie opgenomen in de hoofdstukken waar de 
betreffende theorie in de praktijk aan bod komt. 
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2.3 Literatuur ten behoeve van het ontwerp 

De checklist die in Hoofdstuk 5 beschreven wordt, kent 5 stappen. In deze paragraaf de 
theoretische achtergronden bij elk van de stappen. 

Stap 1 
Stap 1 is een algemene en inleidende stap om een beeld te kunnen vormen van een 
samenwerking. Dit is bedoeld om als uitgangspunt een beeld te krijgen van het doel van een 
mogelijke samenwerken en de rol van de HT ACampus hierin. 

Stap 2 
Een veel terugkerend principe in netwerken en allianties is dat van de strategische fit. Dit 
principe is herhaaldelijk naar voren gekomen in de risico identificatie en analyse van de 
risico's HTACampus. Hoe strategische fit in netwerken behaald kan worden, beschrijven 
Gomes-Casseres en Bamford (2001 ), en de Man ( 2004) 

Gomes-Casseres en Bamford (2001 )beschrijven de vijf bouwblokken waaruit een netwerk 
opgebouwd is en waar invloed op uitgeoefend kan worden. De bouwblokken dienen zodanig 
gekozen te worden dat ze in passen bij het doel van het netwerk. 

Strategische netwerk fit wordt bereikt door het doel van netwerk overeen te laten komen met 
de configuratie van de bouwblokken. Naast strategische fit, zijn interne fit en dynamische fit 
van belang. lnterne fit: combinatie van blokken onderling moet kloppen . Dynamische fit: is de 
openheid van een netwerk voor verandering. 

Er zijn vijf bouwblokken waar een netwerk uit bestaat 

• Bandsterkte: Losse of sterke verbanden tussen in partijen in een netwerk 
• Netwerkgrootte: Veel of weinig parijen in een netwerk 
• Ledenmix: Hoe gelijk of divers zijn alle partijen binnen een netwerk aan elkaar 
• Organisatie: hoe gaat planning en control en decision making in zijn werk 
• Clustering: Moeten alle partijen met elkaar gelieerd zijn? 
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In Tabel 2-1 is de relatie te zien tussen het doel van het netwerk en de manier waarop het 
netwerk opgebouwd dient te worden voor strategische netwerk fit. 

Doel van het netwerk 

Quasi Vertical Solution Standardi- R&D 
integratie Supply zation 

Binding Sterk Sterk Medium Laag Laag 
sterkte 

Grootte Klein Medium Klein Groot Groot 

Leden mix Gelijk Gelijk en Ongelijk Gelijk Ongelijk 
ongelijk 

Gezamenlijke Contracten. Verdeelde Verdeelde Democra- lnformeel 
organisatie Centrale hierarchie, Hierarchie, ti sch, leiderschap, 

commissie, hoofdpartner consensus werkgroepen contracten, 
equity holdings vertrouwen 

lreputatie 

clustering Ja Medium Ja Ja Nee 

Tabel 2-1 Structuur netwerktypes voor strategische fit. Bron: de Man (2004) 

Het is de vraag in hoeverre de samenwerkingen op de gehele HT A Campus hetzelfde doel 
nastreven en dus als een van de vijf type netwerken ge"identificeerd kan worden. Het is 
aannemel ijk dat de HTACampus bestaat uit een aantal onderlinge samenwerkingen van 
verschillende types, bijvoorbeeld: quasi integratie, solution en R&D 

De nuance die in dit geval nodig is om de HTACampus te splitsen in meerdere groepen van 
netwerken en type allianties, maakt deze opvatting ongeschikt voor een 
stappenplan/checklist ter grootte van een pagina. Acquisitie eisen ten aanzien van ideate 
netwerk structuren zijn handvaten die een netwerk beter kunnen laten functioneren. Zeker in 
de situatie waarin een netwerk vanuit de basis wordt opgebouwd. Echter is de belangrijke 
vraag of deze strategische netwerk fit voldoet aan de eisen die er aan het ontwerp gesteld 
worden. De conclusie is dat deze benadering bruikbaar is voor het zo goed mogelijk laten 
functioneren van een netwerk en dat er vanuit deze structuurbenadering eisen voor 
acquisitie selectie factoren te extraheren zijn . 

Echter, deze benadering maakt een stappenplan/checklist gecompliceerd. Het gevolg is dat 
aan de eis van een checklist die de kernpunten voor acquisitie in een pagina aanpakt niet 
voldaan kan worden. 
Conclusie: de netwerk structuurbenadering is interessant voor het zo goed mogelijk laten 
functioneren van een netwerk., echter door de eis van een korte en sterk gefocuste 
behandeling van de risico's is de netwerk structuur benadering niet geschikt. 
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Strategische fit zal op een andere wijze bereikt moeten worden dan de netwerkbenadering. 
Strategische en organisatorische fit op bilaterale alliantie niveau is een bekend principe. 

Douma (2000) (Figuur 2-2) en Medcoff ( 1997) beschrijven drivers voor strategische fit als 
organisatorische Douma, 2000 beschrijft vijf aspecten van fit voor samenwerkingen in 
bilaterale samenwerkingen. 

Strategic 
fil 

Cultural 
fit 

Human 
fi l 

Alliance 
S UCCll11S 

Figuur 2-2 Vijf aspecten van fit die tot alliantie succes leiden. bron: Douma (2000) 

Speciale aandacht gaat uit naar de strategische en organisatorische fit. Het zo goed mogelijk 
laten passen van strategie en organisatie van partners is een dynamisch proces dat waarin 
gestuurd kan worden. 

De bepalende factoren voor strategische fit zijn : 
• Gedeelde visie van partners op de ontwikkelingen in de industrie en de invloeden van 

die ontwikkelingen op beide partners 
• Compatibiliteit van strategieen van beide partners. Partners moeten zich realiseren 

dat een passende alliantie strategie niet per definitie overeenkomt met de individuele 
strategieen van partners. Partners kunnen concurrenten blijven op andere gebieden. 
Het is noodzakelijk dater aandacht besteed wordt aan deze mogelijke verschillen. Dit 
kan concessies van beide partijen betekenen. 

• Strategisch belang. Eventuele concessies kunnen alleen gemaakt worden als de 
samenwerking van strategisch belang is voor beide partijen. Dit belang kan 
betekenen: continu"iteit van de onderneming, marktkansen, tijdsdruk, aantal 
alternatieven. 

• Wederzijdse afhanke/ijkheid. Hoe beter potentiele partners elkaar aanvullen (kennis, 
markten, resources etc), des te beter zijn de kansen op een succesvolle 
samenwerking. Behoud van de wederzijdse afhankelijkheid behoeft proactieve 
managers die ervoor zorgen dat er geen sprake kan zijn van ongewenste 
kennisoverdracht of teveel overlappende markten die de wederzijdse afhankelijkheid 
verminderen. 

• Toegevoegde waarde voor partners en hun klanten. Levert de samenwerking 
daadwerkelijk een toegevoegde waarde voor de partners. Vaak is samenwerking een 
doel op zichzelf en is het een statusverhogende intentie zonder dat er een werkelijk 
aantoonbare reden voor de samenwerking is. Dit moet voorkomen worden 

• Acceptatie van de markt. Partners moeten onderzoeken of de markt (belangrijke 
klanten, leveranciers) geen bezwaren hebben tegen de samenwerking. In kleine 
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markten kan een samenwerking de verhoudingen in de markt sterk veranderen. 
Negatieve tegen maatregelen door zowel klanten, concurrentie of 
mededingingsautoriteiten kunnen het gevolg zijn . 

Naast de strategische fit is organisatorische fit van belang. 

• Beschrijf de organisatorische verschillen tussen potentie/e partners. Potentiele 
partners zullen vrijwel altijd van elkaar verschillen in markt positie, organisatie 
structuur, management stijl en normen en waarden. Maak duidelijk waar de 
verschillen zitten. 

• De samenwerking moet flexibel zijn. Veranderingen in de omgeving of in de 
organisatie van een van de partners flexibel zijn en aan te passen naar de 
omstandigheden. 

• De complexiteit van de samenwerking. In het algemeen zullen complexe organisaties 
meer moeite hebben zich aan nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden aan te 
passen dan simpele organisaties. De samenwerking moet managebel zijn . Dit is te 
bereiken door de omvang van de samenwerking te beperken, het aantal betrokken 
partners te beperken, een duidelijke taakverdeling te hebben, en de focus van de 
samenwerking te houden op slechts die activiteiten waar de toegevoegde waarde 
voor beide parijen zit. 

• Effectieve omgang met macht . Binnen de samenwerking moeten er afspraken zijn 
over de macht. Niet alleen formeel , maar ook de manier van machtsuitvoer is 
belangrijk 

• Potentiele conflicten in de samenwerking moeten vroegtijdig benoemd warden. Het 
kan gaan om belangenconflicten, of conflicten met betrekking tot opbrengsten, etc. 

• Behalen van strategische doe/en. Vaak worden er in onderhandelingen concessies 
gedaan waarbij het oorspronkelijke doel van de samenwerking uit het oog verloren 
wordt. Voor het officieel aangaan van de samenwerking dient nog eens geevalueerd 
te worden of het oorspronkelijke doel daadwerkelijk bereikt kan worden. 

Stap 3 

Duysters ( 1999) benadrukt dat er naast de factoren voor bilaterale allianties er voor het 
netwerkperspectief een aantal andere factoren gelden., zie Figuur 2-3. 

Table 1 Two Alllanc• Management Perspectives Cornpantd 

Dyadic perspective 

• Strategic choice based on: 
- autonomy 
- the interest of the individual partners 
- the firm's function in the market 

• Alliances are managed as dyads: 
- partner selection based on individual fit 
- bilateral knowledge exchange 
- manage alliances as separate contracts; ownership 

•Top management initiates and evaluates (manage at arms' length) 

Network perspective 

• Strategic choice based on: 
- dependence 
- the firm's interest in its network 
- the firm's function in the network 

• Alliances are managed as a portfolio: 
- partner selection based on network fit 
- knowledge leverage across partners 
- manage alliances as a set of competences ; access 

•Top management moderates, prioritises (involvement) 

Figuur 2-3 Alliantie en netwerkperspectief. bron: Duysters (1999) 

De belangrijkste aspecten van het netwerkperspectief zijn de partner selectie gebaseerd op 
netwerk fit en de knowledge leverage. 
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Partner selectie dient te geschieden op basis van netwerk fit. De Man (2004) geeft een 
overzicht gegeven van drivers voor het behalen van netwerk fit. Deze drivers warden hier 
niet herhaald omdat ze overeenkomen met de (missende) succesfactoren ge"identificeerd in 
de risico-identificatie van de risico's HTACampus. Deze zijn geclusterd en weergegeven in 
stap 3 van de checklist. 

Stap 4 

Het belang van kennisdeling is door vele auteurs bevestigd (zie onder andere de beschreven 
succesfactoren in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 4 ). Ook Duysters (1999) benadrukt dit in zijn 
netwerkperspectief. Omdat kennisdeling een belangrijke voorwaarde is voor innovatie en het 
functioneren van een science park, warden de risico's m.b.t. kennisdeling geclusterd. 
De risico's die in hoofdstuk 4 als risico's voor kennisdeling ge"identificeerd zijn, warden dus 
toegevoegd in stap 4. Niet alle risico's voor kennisdeling zijn geschikt om toegevoegd te 
warden aan een checklist. In zo'n geval wordt er in plaats van het risico zelf, een bepalende 
factor of driver aan de checklist toegevoegd. Het overzicht met de gebruikte bepalende 
factoren/drivers is weergegeven aan het einde van dit hoofdstuk. 

Stap 5 

De risico's die wel van belang zijn, maar niet ingedeeld kunnen warden in de overige vier 
categorieen staan in stap 5. Net als in stap 4 geldt, dat sommige risico's niet geschikt zij om 
aan de checklist toe te voegen. Deze zijn vervangen door bepalende factoren of drivers. Het 
overzicht van de de bepalende factoren en drivers is weergegeven aan het einde van dit 
hoofdstuk. 

Bepalende factoren/drivers voor stap 4 kennisdeling en stap 5 overige selectiecriteria 

Voor de risico's die genoemd zijn in stap 4 en stap 5 is er gekeken of er bepalende factoren 
(drivers) bestaan die beter in de checklist passen dan de risico's zelf. Hier volgt het 
overzicht: 

• Sociale infrastructuur 
Als verzamelnaam voor formele en informele ontmoetingen. Potentiele partners moeten 
bereid zijn deel te nemen aan 'netwerk activiteiten' zoals workshops, gezamenlijke 
vergaderingen etc, maar ook aan informele activiteiten zoals sociale evenementen of 
gezamenlijke lunches, etc. 

• Transfer van mensen en embeddedness 
Potentiele partners moeten bereid zijn om mensen uit te wisselen 

• Vertrouwen 
Vertrouwen is van groat belang voor succesvolle samenwerking en met name voor 
kennisdeling . Vertrouwen is moeilijk te meten (Mohr, 2005, Shah, 2008) en is daarom 
meestal een gevoelskwestie. 

• Commitment 
Commitment is net als vertouwen moeilijk in tastbare factoren uit te drukken (de Man 2008). 
Partners met toewijding voor de samenwerking zullen geen misbruik van elkaar maken. 
Commitment komt voort uit een positieve instelling en wordt wel eens afgemeten aan de 
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investeringen die een partner doet die enkel ten goede komen aan de samenwerking, Mohr 
(2005) 

• Lange termijn relatie . 
Om een open innovatie benadering mogelijk te maken zijn lange termijn relaties 
noodzakelijk. lange termijn relatie is nodig om betekenisvolle overdracht van informatie te 
laten plaatsvinden. 

• Wederzijdse afhankelijkheid 
Partners dienen wederzijds afhankelijk te zijn. Met name in samenwerkingen waarin de 
partners van ongelijke grootte zijn speelt afhankelijkheid een rol (Bucklin , 1993) .Dit is vaak 
het geval in een technologische omgeving waarin een kleine onderneming met een innovatie 

. de steun van een grote partner nodig heeft. De kleine onderneming is kwetsbaar. 
Wederzijdse afhankelijkheid te toetsen door naar committent te kijken. 

• Goede communicatie 
Frequente en effectieve communicatie van vitaal belang voor samenwerkingssucces. 
Behoeften en problemen dienen gecommuniceerd te warden. Communicatie dient zowel 
formeel als informeel plaats te vinden. Let op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 
communicatie, Mohr ( 2005) 

• Culturele verschillen tussen organisaties of personen 
Cultureel risico: culturele verschillen waardoor conflicten ontstaan binnen organisaties of 
tussen personen met verschillende normen, waarden, managementstijlen en 
besturingsfilosofieen. 
Bedrijfsculturen die bij elkaar passen hebben een grotere kans op succes dan 
bedrijfsculturen die van elkaar verschillen. Er kan een open of een gesloten cultuur heersen. 
Een hierarchisch of een non hierarchische omgeving , Mohr ( 2005) 

• Alliantie of netwerkverleden 
Zijn er eerder ervaringen opgedaan in samenwerken met een potentiele partner 

• Verlies van autonomie en controle 
Gedeelde besluitvorming is van groot belang. Alie partners moeten bereid zijn controle te 
laten vieren en besluitvorming te delen. Afhankelijkheid en afspraken over de wederzijdse 
inbreng en opbrengsten zijn belangrijk. (Mohr, 2005) 

• Gevaar van lekker bedrijfsgeheimen 
Sengupta, (2002) beschrijft de kennis paradox. Het pnnc1pe van open innovatie: 
kennisdeling , kent een risico. Kennisdeling in een hightech omgeving vereist nauwe 
samenwerkingvormen. De kennis die gedeeld wordt bestaat uit expliciete en impliciete 
kennis. De expliciete kennis is via contracten,patenten en andere constructie te beschermen. 
De belangrijke impliciete kennis echter niet. Deze kan lekken door intensieve samenwerking 
tussen (de werknemers van) organisaties. Deze afweging dient gemaakt te warden . 

2.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is ingegaan op de theoretische achtergronden behorende bij de 
onderwerpen van dit verslag. 
In het eerste deel zijn campussen als uitgangspunt genomen. Hoewel er geen universele 
definitie bestaat, wordt aangenomen dat een campus zoals die in dit onderzoek voorkomt, 
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als een science park beschouwd kan worden. Het blijkt dat de achterliggende principes 
achter science parks, clusters en netwerkorganisaties zijn: Agglomeraties van nabij elkaar 
gelegen bedrijven en instellingen die concurrentievoordeel halen uit de nabije ligging en de 
daaruit voortvloeiende onderlinge samenwerking. Algemeen genomen zijn die voordelen in 
te delen in: kostenreductie, en toegang tot resources en kennis. De aanwezige actoren zijn 
overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijven die samenwerken in het triple helix model. 
Hiermee zijn de drijvende krachten achter science parks, de voordelen van science parks, de 
belangrijkste actoren in science parks beschreven. 
Een belangrijk onderdeel van dit verslag vormen de science park succes factoren. Deze zijn 
weergegeven in bijlage 7.2. 

Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft de theoretische achtergronden van het ontwerp 
van hoofdstuk 5. Het is gebleken dat een netwerkbenadering voor het bereiken van 
strategische fit niet geschikt is om te gebruiken in de checklist. Een bilaterale benadering is 
gebruikt. Verder is de opbouw van de checklist voor zover mogelijk onderbouwd. 
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3 Analyse HTACampus 

In het voorgaande hoofdstuk is een in het kort een overzicht gegeven van wat er in de 
literatuur beschreven staat over campussen en science parks. In dit hoofdstuk wordt de 
focus specifiek gelegd op wat de HTACampus precies is en hoe HTACampus tot stand komt. 
Het doel van dit hoofdstuk is om te kunnen vaststellen welke elementen van de HTACampus 
het belangrijkste zijn voor het behalen van de gestelde HTACampus doelen in 2015. Deze 
elementen vormen vervolgens het uitgangspunt voor de het verdere risico management in 
hoofdstuk 4. Door deze focus toe te passen wordt voorkomen dat het proces van risico 
management te breed, te algemeen en te omvangrijk wordt. In dit hoofdstuk komt de tweede 
subvraag aan bod: 

Uit we/ke onderwerpen bestaat de HTACampus en welke van die onderwerpen hebben de 
grootste invloed op het bereiken van de doe/en 2015? 

Om deze vraag te beantwoorden wordt er gekeken naar de onderwerpen van de 
HTACampus zoals die in het businessplan beschreven zijn. Deze onderwerpen zijn in een 
logische structuur onder te verdelen door te stellen dat er een uitgangssituatie bestaat, een 
gewenste toekomstige situatie, en de weg die van het uitgangspunt naar de gewenste 
situatie moet leiden: de uitgangssituatie in 2008, een realisatietraject, middelen om de 
doelen te bereiken, en de doelen in 2015. Een overzicht is weergegeven in Figuur 3-1. 

Deze onderwerpen zullen volgens de getoonde structuur kort worden beschreven. Hieruit 
wordt de conclusie getrokken welk onderwerp mogelijk de grootste invloed heeft op de te 
behalen doelen in 2015 en daarmee het meeste relevant is. Vervolgens worden de mogelijke 
problemen die geconstateerd zijn in de praktijk behandeld om te kijken of de keuze voor het 
meest relevante onderwerp in de praktijk te onderbouwen valt. 
Tot slot wordt de conclusie getrokken welk onderwerp een belangrijke invloed heeft op het 
succesvol behalen van de doelen in 2015. Dit onderwerp dient als input voor de risico 
analyse. 

HTACampus 2008 ; HTACampus realisatie 
HTACampus middelen ; HTACampus 2015 

traject 

Figuur 3-1 structuur hoofdstuk 3 

3.1 HT ACampus 2008 
In 2008 is na het concretiseren van meerdere initiatieven een start gemaakt met het 
ontwikkelen van een businessplan voor de HT ACampus. Het businessplan beschrijft de 
doelen voor 2015 en hoe die doelen bereikt moeten gaan worden. Uitgangspunt van de te 
ontwikkelen plannen is de situatie zoals die er in 2008 is. De HTACampus 2008 is te 
beschrijven in termen van: 
Bedrijven: PDE, TNO, TTAI, APTS, NoNox. Samen 580 arbeidsplaatsen 
Studenten:ROC en Fontys Hogeschool aanwezig met 65 studenten. 
De gebouwen en grond zijn in eigendom van de verschillende bedrijven, de gemeente en 
projectontwikkelaars. 
Bedrijven maken op kleine schaal reeds gebruik van elkaars ruimtes en faciliteiten . 
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3.2 HTACampus 2015 
De toekomstige situatie van de HTACampus in 2015 is uit te drukken in concrete getallen, 
faciliteiten, ruimtelijke ordening/gebouwen. 
De doelen voor FTE's als studenten staan in Tabel 3-1. In deze tabel is tevens zichtbaar dat 
de HTACampus in 2015 moet bestaan uit een mix van grote bedrijven ('industry'), Midden en 
klein bedrijf (SME), kennisinstituten, en onderwijs. 

FTE's Campus 2008 2015 

Industry National 300 485 

International 10 200 

SME National 30 200 

Knowledge National 200 461 
Inst itute 

Education Staff 13 70 

Others Facilitating 31 88 

Tota l 584 1505 

Students Campus 2008 2015 

Education Vocational 

Bachelor 

University 

Tota l 

25 

40 

65 

200 

450 

100 

750 

Tabel 3-1 FTE's en studenten HTACampus, bron: acquisitiep/an HTACampus, 2008 

De verdeling van starters, nationale en internationale bedrijven is te zien in Tabel 3-2. 

Aanwas bedrijven Helmond 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Starters 0 3 6 9 12 15 18 
Bestaand Nederland 0 3 6 9 12 15 18 
Buitenlands 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 

2015 
21 
21 

10,5 

ITotaal o I 7,5 I 15 I 22,51 30 I 37,51 451 52,51 

Tabel 3-2 Bedrijvengroei HTACampus en spin-off naar Helmond, bron: businessplan 
HTACampus, 2008 

Uit bovenstaande tabellen is de campus functie en het high tech karakter dat de 
HTACampus wil vervullen, te herleiden. Zie de combinatie van grote en kleine bedrijven, 
kennisinstellingen, onderwijs, buitenlandse bedrijven en starters. 

3.3 HTACampus middelen 
De HTACampus middelen zijn de belangrijke eigenschappen die de HTACampus moet 
bezitten om de gestelde doelen van 2015 te kunnen behalen. 
De HTACampus middelen zijn te beschrijven in termen van: Technologische prioriteiten, 
community en open innovatie, onderwijs en internationale uitstraling, automotive house, 
infrastructuur en bereikbaarheid, en de overige faciliteiten 

Technologische prioriteiten: 
In hoofdstuk 1 is reeds vermeld dat de campus zich richt op het high tech binnen de 
automotive industrie. Daarbinnen bestaan vele technologische segmenten. HTACampus 
richt zich op de voor haar meest kansrijke segmenten: Vehicle dynamics Control, Efficient 
Powertrain en Connected Car. De keuze voor deze segmenten is bepaald door eigen 
competenties, de competenties van de high tech automotive industrie in Nederland, en op 
interessante te verwachten ontwikkelingen in de markt. Bovendien vallen deze segmenten 
onder de lange termijn speerpunten van HTAS (zie Figuur 3-2). HTAS is een landelijk 
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stimuleringsplatform voor innovatie in de high tech automotive industrie. HTAS is een 
subsidieverstrekker en heeft haar kantoor inmiddels o de HTACam 
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Figuur 3-2 PrioriteitenHTACampus. Bron, businessplan HTACampus, 2008 

Community en open innovatie: 
HTACampus meet een open community zijn voor de Nederlandse automotive gemeenschap. 
Kennisdeling, gezamenlijke innovatie en goede contacten met kennisinstellingen buiten 
Nederland zijn hierin erg belangrijk 

Onderwijs en internationale uitstraling: 
Op de HTACampus dienen MBO, HBO, en universiteit aanwezig te zijn. Stagemogelijkheden 
en doorstroming naar het bedrijfsleven zijn belangrijke voordelen. Uitwisseling met 
internationale studenten is een doel. Er zullen voldoende studentenfaciliteiten op de 
HTACampus dienen te zijn. 

Automotive House: 
Het Automotive House heeft een centrale functie op de HTACampus. Alie type partijen die 
op de HTACampus gevestigd zijn dienen hier gezamenlijke faciliteiten te hebben. Daaraan 
gekoppeld zit een starterscentrum dat nieuwe innovatieve bedrijfjes help te ontwikkelen. Ook 
dienen er mogelijkheden te zijn tot projectmatige huisvesting. 

lnfrastructuur en bereikbaarheid: 
Optimale bereikbaarheid van de HTACampus via de openbare weg, een busverbinding en 
een looproute naar het treinstation 

Algemene faciliteiten: 
HTACampus heeft behoefte aan congresruimte en seminarzalen. Verder dienen er 
faciliteiten te zijn die het verblijven op de HTACampus aangenaam maken zoals 
bijvoorbeelden cafe, of een kleine winkelgelegenheid. 
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3.4 HTACampus realisatietraject 

Het realisatietraject is het ontwikkeltraject tussen de uitgangssituatie HTACampus in 2008 en 
het bereiken van de doelen HTACampus 2015. Deze doelen worden bereikt door te voorzien 
in de beschreven HTACampus middelen. Om die middelen te ontwikkelen zijn er plannen 
nodig betreffende ruimtelijke ordening, organisatie, acquisitie, automotive house en 
financien. 

• Ruimtelijke ordening: Plannen voor de benodigde ruimte in 2015 en de benodigde 
facilitaire voorzieningen die ontwikkeld dienen te worden. Bijvoorbeeld infrastructuur. 

• Organisatie: Beschrijving van de organisatorische opbouw van de HTACampus. 
Benoeming van een HTACampus directeur , een bestuur, een acquisitie organisatie 
en ondersteunende krachten. 

• Acquisitie: Een acquisitieplan dat beschrijft hoe er vanuit de strategische speerpunten 
van de HTACampus bedrijven aangetrokken kunnen worden. Er dient een apart 
acquisitieplan te komen voor het aantrekken van (internationale) studenten. 

• Automotive House: Plannen voor het bouwen en organiseren van het Automotive 
house. 

• Financien: Plannen voor de financiering van gebouwen, infrastructuur en de 
benodigde operationele kosten voor bijvoorbeeld werknemers en acquisitievoering 

3.5 Relevante onderwerpen 
Voorgaande paragrafen beschrijven de HTACampus inhoudelijk in termen van 
uitgangssituatie, de gewenste situatie (middelen en doelen), en de weg daar naartoe 
(realisatietraject). 
Om risico identificatie, analyse en beheersing voor de gehele HTACampus in al zijn 
aspecten toe te passen, dienen alle genoemde onderwerpen in beschouwing genomen 
worden. Dit levert weliswaar een compleet beeld op, maar daartegenover staat dat het 
project te veelomvattend wordt. Er zal veel aandacht uitgaan naar risico aspecten die van 
ondergeschikt belang blijken te zijn. Bovendien kan een te brede scope de oorzaak zijn voor 
een gebrek aan diepgang. 
Zeals in de subvraagstelling reeds is aangegeven, dient er bepaald te worden welke van de 
onderwerpen de grootste invloed kan uitoefenen op de te bepalen doelen in 2015. Dit 
onderwerp is het meest relevante onderwerp en dient daarom als input voor het 
risicomanagement. 

t:IIAS::1m11111 m11i11il1 

l::IIA'1m11111 2111111 1rAWil t:IJACam11111 mldd1!ttn t:IJAC1m11111 21115 
-Bedrijven 

-Organisatie -Speerpunten -Bedrijven 
-Acquisitie :: -onderwijs - -Faciliteiten 

-Studenten 
-Gebouwen 

-Ruimtelijke ordening -ruimtelijke ordening -Studenten 
-Automotive House -Automotive House -Gebouwen 

-Financil!n 

Figuur 3-3 Overzicht onderwerpen HTACampus 
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Om te bepalen welk onderwerp het meest relevant is wordt een aantal aannames gemaakt: 

• De uitgangssituatie in 2008 is een gegeven situatie en is niet te veranderen . Vanuit 
dat gegeven dient de HTACampus ontwikkeld te worden. Risico management voor 
de uitgangssituatie heeft geen prioriteit omdat er aan die uitgangssituatie niet veel 
veranderd kan worden. Bovendien zijn de zwakke punten in de uitgangsituatie door 
de HT A Campus zelf in het business plan zichtbaar gemaakt. 

• De doelen 2015. De doelen van de HTACampus zijn in het businessplan beschreven 
in termen van bedrijven aantallen werknemers aantallen en studenten aantallen. De 
doelen zijn tot stand gekomen in overleg met meerdere instanties betrokken bij het 
initiatief HTACampus en bovendien later getoetst binnen een groot aantal bedrijven in 
de Nederlandse high tech automotive industrie. De doelen worden in dit onderzoek 
als een gegeven beschouwd. Risico's met betrekking tot verkeerde doelstellingen 
worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

• De middelen HTACampus zijn een gegeven. De middelen HTACampus beschrijven 
we Ike eigenschappen de HT ACampus dient te bezitten om de cijfermatige 
doelstellingen in 2015 te behalen. Naar de invulling van de HTACampus is uitgebreid 
onderzoek gedaan door HTACampus. De aanname is daarom dat de middelen zoals 
ze in het businessplan beschreven staan, kunnen voorzien in het behalen van de 
HTACampus doelen in 2015 

Bovenstaande aannames impliceren een focus op het HTACampus realisatietraject. Het 
betreft de onderwerpen (zie Figuur 3-3) organisatie, acquisitie, ruimtelijke ordening, 
automotive house, en financien. 
Elk van deze vijf onderwerpen heeft door de functie in het realisatietraject een aanzienlijke 
invloed op de doelen HTACampus in 2015. Risicomanagement is voor elk van de 
onderwerpen te rechtvaardigen. Echter aangezien risicomanagement voor alle vijf 
onderwerpen nog altijd een te veelomvattend project is, dient het meest relevante onderwerp 
van deze vijf genomen te worden. Van de vijf onderwerpen komt acquisitie het meest in 
aanmerking. 
Acquisitie heeft in de ontwikkeling van het businessplan de meeste aandacht gekregen van 
alle onderwerpen. Acquisitie wordt door HTACampus dermate belangrijk geacht, dat er naast 
het businessplan een apart acquisitieplan is geschreven. Acquisitie staat voor groei. De 
HTACampus moet opgebouwd worden en daarvoor is een actief (en passief acquisitie) 
beleid nodig. Goede acquisitievoering bevordert een gecontroleerde groei van de 
HTACampus. Bovendien is acquisitie direct gerelateerd aan de strategie van de 
HTACampus en daarom ook belangrijk op de lange termijn. 

Naast het belang van acquisitie voor de HTACampus, is er de dynamiek van acquisitie 
vergeleken met de andere onderwerpen. De plannen voor organisatie, ruimtelijke ordening, 
automotive house en financien zijn belangrijk voor de HTACampus, echter het is te 
verwachten dat zodra de plannen uitgewerkt zijn, er niet zoveel onverwachte risico's meer 
te verwachten zijn die de doelen van 2015 in gevaar brengen. 
Acquisitie daarentegen zal continu gevoerd moeten worden en is daarbij onderhevig aan de 
dynamiek van alle stakeholders, nieuwe bedrijven en omgevingsfactoren. Acquisitie lijkt 
daarmee een aanzienlijke bron van risico's, 
De werkelijke acquisitievoering is pas sinds een korte tijd actief. Feitelijk is acquisitie nog in 
een beginstadium en is daarom nog erg bewerkelijk. De kans is groot dat risicomanagement 
daarom een positieve bijdrage kan leveren. 

Aanvullend op ovenstaande argumenten voor acquisitie die betrekking hebben op de 
HTACampus, is er in wetenschappelijke literatuur geschreven over het belang van acquisitie 
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in netwerkorganisaties en allianties. Meerdere auteurs benadrukken het belang van 
partnerselectie en acquisitie als onderdeel van succesvolle samenwerkingen tussen 
bedrijven (Beckman et al, 2004; de Man, 2008, Shah, 2008). Een potentiele partner moet 
passen bij een organisatie om meerwaarde uit een samenwerking te kunnen halen. 

De keuze voor het onderwerp acquisitie is gemaakt. Het is zeer aannemelijk dat er risico's 
zullen zijn met betrekking tot acquisitie, maar concrete aanwijzingen hiervoor zijn er niet. 
Daarom wordt er in de volgend paragraaf gekeken naar de praktijkbevindingen HTACampus. 
Bevestigt de praktijk het vermoeden dat acquisitie bron is van mogelijke probleemsituaties? 

3.6 Praktijkbevindingen businessplanfase 
Geeft de werkelijke ontwikkeling van de HTACampus in de praktijk aanleiding tot het 
vermoeden van risico's? Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een inventarisatie 
gemaakt van mogelijke probleemsituaties en aandachtspunten. 
De lijst, bijlage 7.3, bestaat uit constateringen die door de onderzoeker zijn gedaan tijdens de 
businessplanfase en het eerste deel van de realisatie fase (zie Figuur 1-5). In deze fases zijn 
het businessplan en acquisitieplan ontwikkeld en is vervolgens gestart met de eerste acties 
ter realisatie van de HTACampus doelen in 2015. De onderzoeker is dichtbij betrokken 
geweest bij de ontwikkeling van het businessplan, het acquisitieplan en de acquisitie 
bijeenkomsten. 
De praktijkbevindingen zijn aandachtpunten of probleemsituaties die zich direct of indirect 
hebben gemanifesteerd. Als een probleemsituatie genegeerd wordt, dan kan deze een risico 
vormen voor de doelen in 2015. Om de bevindingen te structureren zijn deze ingedeeld naar 
HTACampus onderwerpen gelijk aan de indeling van de succesfactoren zoals die uit de 
literatuurstudie in hoofdstuk 2 zijn weergegeven (bijlage 7.2) 

De praktijkbevindingen in de businessplanfase en realisatiefase (zie Figuur 1-5) van de 
HT A Campus beschrijven probleemsituaties en aandachtpunten voor alle onderwerpen van 
de HTACampus. Ook voor acquisitie zijn probleemsituaties en aandachtspunten 
geconstateerd. Dit bevestigt het vermoeden dat ook voor acquisitie probleemsituaties en 
aandachtpunten bestaan. 

3.7 Conclusie 
Zoals in dit hoofdstuk te lezen is, zijn voor het behalen van de gestelde HTACampus doelen 
2015 een aantal stappen te maken. Te beginnen de uitgangssituatie in 2008. Hierop volgt 
een realisatie traject. Dit realisatie traject leidt tot de HT ACampus middelen. De HT A Campus 
middelen zijn de middelen die ervoor moeten zorgen dat de gestelde doelen voor 2015 
gehaald kunnen worden. 
Het doel van dit hoofdstuk is om uit de beschreven onderwerpen, het meest relevante 
onderwerp te onderscheiden. Er is geconcludeerd dat het meest relevante onderwerp een 
onderwerp uit het realisatietraject is. Oat zijn de onderwerpen: organisatie, acquisitie, 
ruimtelijke ordening, automotive house en financien. Acquisitie is het meest relevante 
onderwerp gebleken dat risico's oplevert voor de HTACampus doelen 2015. Bevindingen uit 
de praktijk bevestigen dat er voor acquisitie probleemsituaties en aandachtspunten bestaan 
die mogelijke risico's voor de HTACampus vormen. 
Terugkomend op de subvraag waarmee dit hoofdstuk begon: 

Uit we/ke onderwerpen bestaat de HTACampus en we/ke van die onderwerpen hebben de 
grootste invloed op het bereiken van de doe/en 2015? 

De onderwerpen zijn beschreven en het meest relevante onderwerp dat invloed uitoefent op 
de te bereiken doelen in 2015 is acquisitie. In het volgende hoofdstuk zal aan de hand van 
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risicomanagement methoden gekeken warden welke risico's acquisitie HTACampus 
oplevert. 
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4 Risico's HTACampus 

In Hoofdstuk 3 is beschreven hoe de HTACampus er in 2015 uit moet gaan zien, wat de 
uitgangsituatie in 2008 is, en hoe het traject van 2008 naar 2015 eruit gaat zien. Er is 
geconcludeerd dat de focus voor risico management dient te liggen op het realisatietraject 
tussen 2008 en 2015. Volgens het businessplan betreft het realisatietraject de onderwerpen 
acquisitie, organisatie, ruimtelijke ordening en financien. 
De argumenten voor een focus op het onderwerp acquisitie zijn gegeven. In dit hoofdstuk 
wordt de volgende stap gezet door de risico's die er kunnen bestaan voor het acquisitie 
gedeelte van de HTACampus te onderzoeken. 
Het uitgangspunt is de derde subvraag: 

Wat zijn de belangrijkste risico's voor de relevante onderwerp(en)? 

lnmiddels is duidelijk dat acquisitie het meest relevante onderwerp is. De subvraag dient 
vervangen te worden door: 

Wat zijn de belangrijkste risico's voor acquisitie HTACampus? 

Om de risico's voor acquisitie te kunnen bepalen is een risico onderzoeksmethodiek nodig. 
In dit hoofdstuk wordt eerst een kort overzicht gegeven van zo'n risico onderzoeksmethode: 
risicomanagement. Voordat er met risicomanagement gestart wordt, wordt acquisitie 
HTACampus verduidelijkt. Hierna worden stap 1 en stap 2 van het risicomanagement voor 
acquisitie HTACampus uitgevoerd; respectievelijk risico inventarisatie en risico analyse. 

4.1 Risico management 
Er bestaan vele methoden en technieken om risico's mee te benaderen. 
Om op een gestructureerde manier de risico's voor acquisitie HTACampus vast te kunnen 
stellen, te kunnen beoordelen en beheersen zijn de juiste technieken nodig. Onder 
'risicomanagement' wordt het gehele proces verstaan van het eerste onderzoek naar een 
risico tot de beheersing van een risico. De methodes en technieken die geschikt zijn voor de 
acquisitie HTACampus staan in de volgende paragrafen beschreven. 
Het begrip risico speelt een belangrijke rol in dit project en kan op meerdere manieren 
gebruikt worden. Daarom wordt gestart met een beschrijving van hoe risico's in dit 
onderzoek worden gebruikt. 

4.1.1 Risico's 
Een blik op de risicomanagement literatuur levert de onduidelijkheden op die er rondom het 
begrip risico hangen.Net als een ieder persoon die in het dagelijks leven een eigen triviale 
betekenis aan het begrip risico toekent, zijn er in de literatuur verschillende opvattingen. 
Begrippen als onzekerheid, kansen en bedreigingen spelen een terugkerende rol. 
Kansen en bedreiging : Een positieve tegenover een negatieve benadering van risico's. Een 
negatieve benadering levert enkel het vooruitzicht van een verlies, de positieve benadering 
levert het vooruitzicht op een winst of verlies (Loosemore, 2006) De discussie welke 
benadering het beste is, wordt in diverse artikelen gevoerd (Hilson, 2002, Loosemore en 
Lam, 2004) en kan per situatie verschillen. 
Omdat in dit onderzoek de risico's centraal staan die de doelen HTACampus 2015 in gevaar 
kunnen brengen, wordt er uitgegaan van de 'dreiging' definitie. 
Risico en onzekerheid: Wanneer een risico niet gekwantificeerd kan worden dan is dit risico 
een onzekerheid. Vaak wordt het onderscheid niet gemaakt omdat in de praktijksituaties 
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vaker geen dan wel een waarde aan een risico toegekend kan worden. Oat geldt ook voor dit 
onderzoek. Daarom zal het onderscheid tussen risico's en onzekerheden niet gemaakt 
worden en wordt in alle gevallen van risico's gesproken. De werkdefinitie van het begrip 
risico in dit onderzoek is: 

Een risico is een mogelijke gebeurtenis in een organisatie, proces, of project die negatieve 
consequenties heeft voor de betreffende organisatie, proces of project. 

Hierbij geldt: Risico = kans x consequentie. 
De kans is de waarschijnlijkheid dat een bepaald risico daadwerkelijk zal optreden 
De consequentie is de ernst van de gebeurtenis wanneer het risico zich daadwerkelijk 
manifesteert. 

4.1.2 Risicomanagement overzicht 

Om de risico's van het realisatietraject HTACampus te onderzoeken is een risico 
management methodiek nodig. 
Veel risico management methodieken kennen hun oorsprong in de projectontwikkeling en de 
software of financiele wereld. Met name de technieken uit de software en financiele wereld 
hebben betrekking op een ideale situatie, waarin strak gedefinieerde prestatie indicatoren en 
kwantitatief goed in te schatten kansen en consequenties van risico's mogelijk zijn 
Voor de HTACampus zijn dergelijke technieken niet mogelijk. lmmers, de HTACampus is 
een nieuwe organisatie die in ontwikkeling is. Veranderlijkheid en onvoorspelbaarheid spelen 
een rol. De ontwikkeling van de HTACampus is te beschouwen als een project. 
Risicomanagement in projecten levert technieken die beter toepasbaar zijn op de 
HTACampus. 

Chapman, (1997) beschrijft een aantal project risicomanagement methodieken (Figuur 4-1) 
die zich in de loop der jaren in de praktijk bewezen hebben. 

APM (Ui9ed ltere) UK Mol> (19'1) SCERT (Claa.pmao, 1'79) 

Define } Initiation 

j Focus Scope 
Identify lde•ification 
Structure 

} Structure 
Ownership Analysis Parameter 
EattP'Wlle 
Bvalual.e } Manipulation Plan Planning 
Manage M~ement and inteiprelation 

Figuur 4-1 Overeenkomsten risicomanagement fases, naar Chapman, 1997 

De verschillende methodieken hebben bij benadering overeenkomstige risicomanagement 
stappen: een inventarisatiestap, een analyse stap en een beheers/manage stap. Een 
vereenvoudigde weergave van het risicomanagement proces van Loosemore et al, (2006) 
komt hiermee overeen. Een overzicht van de stappen van dit risicomanagement proces is 
weergegeven in Figuur 4-2. Dit is het risicomanagement proces dat voor de HTACampus 
gebruikt wordt. 
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•Proactief 
•Reactief 

Technieken 
•Missende Succesfactoren 
•Praktijk bevindingen 
•Risico Checklisten 

•Kwantitatief 
•Kwalitatief 

Technieken 
•Stakeholder analyse 
•Risico analyse matrix 

TU/e 

•Beperken/elimineren 
•Overdragen 
•Ontwijken 
•Accepteren 

Technieken 
•Risicobeheersing checklist 

Figuur 4-2 risico management HT ACampus met bijbehorende technieken. 

Risico management kent drie hoofdstappen. Risico inventarisatie/identificatie, risico analyse 
en risico beheersing. Voor elk van de stappen is in Figuur 4-2 weergegeven welke 
benaderingen er mogelijk zijn. Daarbij is vermeld welke technieken er voor de risico 
inventarisatie, analyse en beheersing van de risico's acquisitie HTACampus gebuikt worden. 
De stappen van het risicomanagement proces komen kort aan bod. 

Risico inventarisatie 

Risico inventarisatie is de eerste stap van het risico management proces. Het doel van risico 
inventarisatie is het detecteren van risico's of mogelijke risico's in een proces, een project of 
een organisatie. Er zijn verschillende manier om risico's te inventariseren. Loosemore et al, 
(2006) deelt deze manieren in twee categorieen in : proactieve en reactieve risico 
identificatie. 
Proactief risico inventarisatie is het identificeren van potentiele risico's voordat deze zich 
manifesteren. Het voordeel is dat deze risico's beheerst kunnen worden nog voordat er 
negatieve gevolgen optreden. Echter, geen enkele proactieve risico inventarisatie techniek is 
in staat alle mogelijke risico's van tevoren te identificeren. Daarom zijn er reactieve risico 
inventarisatie technieken, waarmee risico's gedetecteerd worden nadat ze opgetreden zijn. 
Goede risico inventarisatie gebruikt beide categorieen van technieken om zo volledig 
mogelijk te kunnen zijn. 

Er bestaan talloze proactieve risico inventarisatie technieken. Enkele voorbeelden zijn onder 
andere het gebruik van risico checklisten, analyses laten doen door externe mensen, 
scenario building, kansen analyse, beperkingen en stakeholder analyse, brainstorming , 
probleembomen, simulaties etc. Het proces, project, of organisatie waar de risico 
inventarisatie op toegepast wordt, bepaalt welke technieken het meest geschikt zijn. 
Voorbeelden van reactieve risico inventarisatie technieken zijn risico inspecties, ns1co 
beoordeling vergaderingen, incidenten onderzoeken, automatische sensoren, etc. Net als bij 
proactieve risico inventarisatie geldt dat de te gebruiken technieken afhankelijk zijn van het 
type proces, project of organisatie waar ze op toegepast worden. 

Risico analyse 

Risico analyse is na risico inventarisatie de tweede stap in het risico management proces. 
Risico inventarisatie levert een overzicht op van alle ge"ldentificeerde risico's. Echter, om te 
bepalen hoe er gereageerd moet worden op een risico, is het noodzakelijk te weten hoe 

36 



HighTKhAutomotlveC.a TU/e 
groot een risico werkelijk is. Risico analyse analyseert de risico's zodat er onderscheid 
gemaakt kan worden tussen belangrijke en minder belangrijke risico's. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de risico eigenschappen 'kans' en 'consequentie'. 
Kwantitatieve risico analyse maakt het mogelijk concrete waardes of kansverdelingen aan 
kans en consequentie toe te kennen. Hieruit volgt de mogelijkheid om statistische analyses 
op de risico's toe te passen en zeer concrete uitspraken te doen. Echter de kracht van de 
analyse hangt samen met de betrouwbaarheid van de gebruikte gegevens voor kans en 
consequentie. In veel gevallen zijn er geen harde waarden toe te kennen. In die gevallen 
wordt kwalitatieve risicoanalyse toegepast. In plaats van getallen worden relatieve waardes 
aan de kans van risico's toegekend, bijvoorbeeld 'laag' of 'hoog'. Hetzelfde geldt voor de 
consequentie, bijvoorbeeld 'onbeduidend' of 'zwaar' Door gebruik te maken van een 
kansen-consequentie matrix kunnen toch uitspraken over risico's gedaan worden. 

Risico beheersing 

Risicobeheersing is de laatste stap van het risicomanagement proces. De belangrijkste 
risico's uit de risico analyse worden beheerst. Er is een aantal risicobeheersingstrategieen: 
Risico eliminatie/beperken, risico overdragen, risico vermijden, en risico acceptatie 
De keuze voor een risicobeheersingstrategie kan per project, proces of organisatie 
verschillen. Twee aspecten spelen een belangrijke rol. Ten eerste: kosten -baten. Wegen de 
kosten van het beheersen van een risico op tegen de gevolgen indien een risico niet 
beheerst wordt? Ten tweede: beheersbaarheid: Een risico kan niet beheersbaar zijn omdat 
het buiten het bereik van de risicobeheerser ligt. Voorbeelden zijn wetgeving of economische 
conjunctuur. Dit worden externe risico's genoemd. 

4.1.3 Risico management acquisitie 

In hoofdstuk 3 is geconcludeerd dat acquisitie het onderwerp van risicomanagement is. Er is 
in het kort beschreven wat acquisitie HTACampus is. Voordat er met de eerste stappen van 
risicomanagement gestart kan worden, is een gedetailleerder beeld van acquisitie 
HTACampus nodig. 
In bijlage 7.8 staan de stappen van de HTACampus acquisitie uitgebreid beschreven. Een 
overzicht is te zien in onderstaande Figuur 4-3. 

Stap3 

s 
t;1' 

Stap4 

~ 
~ 

StapS 

Figuur 4-3 Stappen acquisitievoering HTACampus. Bron: acquisitieplan HTACampus, 2008 

Stap 1 en stap 2 beschrijven hoe er vanuit de strategische speerpunten van de HTACampus 
tot een aantal interessante aandachtsgebieden met bijbehorende technologieen gefocust 
wordt. Het betreft de aandachtsgebieden: Hybride/electric powertrain, vehicle dynamics 
control, en connected car. 
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In stap 3 worden longlisten van potentiele partnerbedrijven per aandachtsgebied opgesteld. 
In stap 4 wordt door de acquisitieorganisatie uit de longlist een shortlist gecreeerd door te 
bepalen welke potentiele partners het meest interessant zijn voor HTACampus 
In stap 5 worden de shortlist bedrijven benaderd. 

Voor het risico management is het volgende van belang. Stap 1 en stap 2 zijn strategische 
beslissingen van de HTACampus. De keuzes voor de aandachtsgebieden zijn weloverwogen 
gemaakt en worden als een gegeven beschouwd. Voor de longlists die hieruit volgend geldt 
hetzelfde. De risico's voor acquisitie HTACampus waarop in dit onderzoek verder gefocust 
zal worden zitten in stap 4 en stap 5. Hier worden de keuzes gemaakt welke potentiele 
partners interessant zijn en welke niet. Een verkeerde keuze veroorzaakt een kans op een 
onsuccesvolle samenwerking met de uiteindelijke gevolgen voor de te behalen doelen in 
2015. Risicomanagement voor acquisitie HTACampus focust zich op het kiezen van de 
shortlist bedrijven. Het betreft selectiecriteria, maar ook de acquisitie organisatie die de 
keuzes moet maken. 

Nu duidelijk is hoe de acquisitie HTACampus werkt en hoe er gefocust wordt, kan het 
risicomanagement proces voor de acquisitie HTACampus starten. De eerste stap is risico 
inventarisatie. 

4.2 Risico inventarisatie acquisitie HTACampus 
In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn de stappen van risico management en de focus 
op het onderwerp acquisitie beschreven. De eerste stap van het risico management is risico 
inventarisatie. Deze stap wordt voor acquisitie uitgevoerd 

Om risico's te inventariseren, kunnen proactieve en reactieve technieken gebruikt worden 
(Loosemore, 2006). De keuze voor bepaalde technieken hangt af van het project, proces, of 
organisatie die het object van de inventarisatie is. 
HTACampus is volop in ontwikkeling. Het is niet mogelijk om met 100% zekerheid te 
voorspellen of fouten en probleemsituaties die zich nu manifesteren daadwerkelijk invloed 
hebben op de doelen in 2015. Proactief risico inventarisatie zal daarom de belangrijkste rol 
spelen. Er dient gezocht te worden naar risico's die zich kunnen manifesteren waarvan de 
waarschijnlijkheid hoog is dat deze een negatieve invloed zullen hebben op de doelen in 
2015. 
Er worden twee proactieve methodes gebruikt voor de risico inventarisatie. Oat zijn de 
missende succesfactoren en checklisten . 

Omdat proactieve risico inventarisatie nooit alle risico's kan identificeren, dient er ook gebruik 
gemaakt te worden van reactieve risico inventarisatie. Het betreft dan probleemsituaties die 
zich reeds hebben gemanifesteerd of zijn af te leiden uit werkelijke gebeurtenissen. De 
gebruikte reactieve techniek is: praktijkbevindingen door de onderzoeker. 

Risico inventarisatie voor acquisitie HTACampus zal dus door de drie genoemde methodes 
uitgevoerd worden: missende succesfactoren, praktijkbevindingen, en risico checklisten. In 
de komende paragrafen komen deze aan bod. 

4.2.1 Missende succesfactoren 

Om mogelijke risico's voor de acquisitie HTACampus te kunnen inventariseren, is de eerste 
methode de missende succesfactoren. In literatuur en actieplannen voor campussen en 
science parks zijn vele succesfactoren beschreven. Succesfactoren zijn de eigenschappen 
van een campus of een science park die een voorwaarde vormen voor succes. 
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Het uitgangspunt voor deze benadering is dat die succesfactoren aanwezig dienen te zijn bij 
de HTACampus. Zijn de beschreven succesfactoren niet aanwezig op de HTACampus, dan 
vorm dat een potentieel risico voor het succesvol functioneren van de HT A Campus en 
daaruit volgt dat de te behalen doelen mogelijk in gevaar komen. 

Het uitgangspunt bij het bepalen van de succesfactoren voor acquisitie is dat bij het 
selecteren van partners, de kans op een succesvolle samenwerking groter is, wanneer de 
potentiele partner aan de specifieke eigenschappen kan voldoen die een samenwerking in 
een science park, netwerkorganisatie of alliantie tot een succes maken. 

Deze manier van risico benadering wordt door meerdere auteurs gebruikt. bijvoorbeeld 
Podoynitsyna (2008), beschrijft als onderdeel van risico inventarisatie: 'Risico's kunnen 
worden beschouwd als het tegenovergestelde van succesfactoren. Als een gegeven factor, 
werkelijk een succesfactor is, dan betekent het niet bezitten van deze factor een risico voor 
de organisatie' · 

Om een lijst van missende succesfactoren voor acquisitie op te stellen, is eerst een lijst 
nodig van succesfactoren voor acquisitie. In hoofdstuk 2 is een lijst opgesteld van alle 
succesfactoren die in literatuurbeschrijvingen van campussen en science parks gevonden 
zijn. Deze lijst is naar onderwerp ingedeeld. De succesfactoren voor acquisitie zijn daar terug 
te vinden. 
Echter is gebleken dat literatuur met science parks als uitgangspunt weinig aandacht 
besteedt aan acquisitie. De lijst met succesfactoren is daarom beperkt. Omdat in hoofdstuk 2 
geconcludeerd is dat een campus of science park ook als een netwerk of een verzameling 
van allianties gezien kan worden, is er voor het onderwerp acquisitie nader gekeken naar 
netwerken en allianties. Het resultaat is een lijst met succesfactoren voor acquisitie 
weergegeven in bijlage 7.2. 

Per succesfactor wordt bekeken in hoeverre deze van toepassing is op HTACampus. In 
bijlage 7.6 zijn de beschrijvingen opgenomen. Succesfactoren die de HTACampus reeds 
bezit, vormen immers geen risico. De succesfactoren die niet aanwezig zijn bij de 
HT ACampus worden als risico voor acquisitie aangemerkt. Het resultaat is een overzicht met 
missende succesfactoren. Deze zijn weergegeven in onderstaande Tabel 4-1. 

De missende succesfactoren in deze tabel staan in willekeurige volgorde vermeld. De 
kolommen met de beschrijving 'kans', 'consequentie' en 'waarde' zijn in dit stadium (risico 
inventarisatie) nog niet relevant en kunnen genegeerd worden. Later, in de risico analyse, 
komen deze aan bod. 

Acquisitie Kans Consequentie Waarde 

Selectiecriteria voor de selectie van Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
bedrijven die toegelaten kunnen 
worden op het park. Voorbeelden 
zijn: 'overeenkomstige doelen' 
'passende bedrijfsidentiteit' nog voor 
marktootentieel 
Genereer kritieke massa. Maak Mogelijk Zwaar Hoog 
duidelijk welke partijen in welke 
volgde benaderd moeten worden en 
doorwie. 
Ontwikkel een gezamenlijk beeld Mogelijk Gemiddeld Medium 
van de oewenste toekomst 
Samenwerkende bedriiven hebben Waarschiinliik Zwaar Hooq 
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een bij elkaar passende 
bed ri ifsstrateq ie 
Samenwerkende bedrijven hebben Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
een overeenkomstige 
bedrijfscultuur. 
Controleer het netwerkverleden van Mogelijk Gemiddeld Medium 
een potentiele partner. 
Zijn er concurrenten in het netwerk Mogelijk Gemiddeld Medium 
van de toekomstig partner 
Zijn er concurrenten van de Mogelijk Zwaar Hoog 
toekomstig partner in het bestaande 
netwerk 
Wat zijn de kansen van een Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
samenwerking voor de rest van het 
netwerk 
Zijn aanverwanten van de Onwaarschijnlijk Minimaal Laag 
toekomstig partner betrokken in 
conflicterende belangen 
Reputatie van bedrijven in netwerk Mogelijk Zwaar Hoog 
of van het netwerk zelf 
Vertrouwen in de potentiele partner Bijna zeker Zwaar Hoog 
en de samenwerking 
Toewijding van een potentiele Mogelijk Gemiddeld Medium 
partner in de samenwerking. 
Bijvoorbeeld investeringen, 
contracten 
Wederzijdse afhankelijkheid van Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
partners 
Geschikte organisatorische structuur Mogelijk Gemiddeld Medium 
voor de samenwerkinq 
Effectieve communicatie in de Mogelijk Gemiddeld Medium 
samenwerkinq 
Sociale infrastructuur, vertrouwen Bijna zeker Zwaar Hoog 
voor kennisdelinq, qedeelde visie. 
Transfer van mensen tussen Mogelijk Gemiddeld Medium 
bedrijven onderling en instellingen. 
Mensen embeddeded hebben bij 
een partner 
Lange termijn relatie is nodig voor er Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
betekenisvolle overdracht van 
informatie kan plaatsvinden 
lnformele ontmoetingen, social Mogelijk Gemiddeld Medium 
events 
Formele ontmoetingen, workshops, Mogelijk Gemiddeld Medium 
conferences e.d. 
Tabel 4-1 Missende succesfactoren HTACampus 

4.2.2 Risico's in de praktijk 

Risico's in de praktijk is de tweede input voor de risico inventarisatie. In deze stap wordt 
gekeken welke probleemsituaties er bestaan tijdens de businessplanfase en de realisatie 
fase van de HTACampus. Het betreft werkelijk waargenomen problemen, of situaties die 
aanleiding geven tot te verwachten problemen. Deze vorm van reactieve risico inventarisatie 
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is noodzakelijk omdat proactief risico inventarisatie niet in staat is om een 100% volledig 
beeld te geven van alle mogelijke risico's. 

In hoofdstuk 3 is reeds gebruikt gemaakt van de lijst praktijkbevindingen in bijlage 7.3. Voor 
de risico inventarisatie van praktijksituaties wordt dezelfde lijst gebruikt. 
De lijst bestaat uit constateringen die door de onderzoeker zijn gedaan tijdens de 
businessplanfase en het eerste deel van de realisatie fase (zie Figuur 3-1 in hoofdstuk 3). In 
deze fases is het businessplan en acquisitieplan ontwikkeld en is vervolgens gestart met de 
eerste acties ter realisatie van de HTACampus doelen in 2015. De onderzoeker is dichtbij 
betrokken geweest bij de ontwikkeling van het businessplan, het acquisitieplan en de 
acquisitie bijeenkomsten. 
De praktijkbevindingen zijn aandachtpunten of probleemsituaties die zich direct of indirect 
hebben gemanifesteerd. Als een probleemsituatie genegeerd wordt, dan kan deze een risico 
vormen voor de acquisitie. De geconstateerde problemensituaties en aandachtpunten zijn 
opgenomen in bijlage 7.3. Om de bevindingen te structureren zijn deze ingedeeld naar 
HTACampus onderwerpen gelijk aan de indeling van de succesfactoren. 

Uit de lijst met praktijkbevindingen HTACampus is een selectiegemaakt van bevindingen die 
betrekking hebben op de acquisitie HTACampus. Echter, met het samenstellen van de lijst is 
begonnen v66r de oplevering van het HTACampus businessplan en ook voor de oplevering 
van het acquisitieplan. Het gevolg is dat er mogelijke probleemsituaties de lijst staan 
vermeld , waar in het huidige businessplan of acquisitieplan inmiddels wel aandacht aan 
wordt besteed. Oat betekent dat dergelijke punten inmiddels niet meer als risico beschouwd 
worden en uit de lijst gefilterd moeten worden. Daarbij staan er in de lijst probleemsituaties 
en aandachtspunten die niet geheel tot de scope van het acquisitiedeel behoren. Deze 
punten dienen verwijderd te worden (bijlage 7.4) 
Het resultaat is een lijst met probleemsituaties en aandachtspunten voor acquisitie 
HTACampus Deze is te zien in onderstaande Tabel 4-2. 

De praktijkbevindingen staan in deze tabel staan in willekeurige volgorde vermeld. De 
kolommen met de beschrijving 'kans', 'consequentie' en 'waarde' zijn in dit stadium (risico 
inventarisatie) nog niet relevant en kunnen genegeerd worden. Later, in de risico analyse, 
komen deze aan bod. 

Acquisitie Kans Consequentie Waarde 
Worden nieuwe HTACampus deelnemers Mogelijk Gemiddeld Medium 
tot het acquisitie overleg toegelaten. Welke 
invloed hebben nieuwe HT ACampus 
partijen in acquisitie organisatie? Deze 
kunnen de balans verstoren 
Wat zijn de taken van de acquisitie Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
organisatie 
Waar ligt de afbakening? Acquisitie van 
bedrijven of ook opdrachten voor bedrijven 

Problemen m.b.t. onduidelijkheid Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
beslissingsrecht 
Belangenverschillen van betrokkenen in Bijna zeker Gemiddeld Hoog 
acquisitie oroanisatie 
Blijft de acquisitie organisatie bestaan? Onwaarschijnlijk Onbeduidend Laag 

Passief acquisitiebeleid. Schillenstructuur Bijna zeker Zwaar Hoog 
wellicht niet afdoende, zorg dat je daar ook 
een beslissingsstructuur voor hebt. 
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Wie betaalt acquisitie, contributie? Hoe is Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
de verhouding tussen de betalenden, de 
belangen en de inspraak. vorm van 
commitment 
Belangen probleem verschillende bedrijven Waarschijnlijk Gemiddeld medium 
(concurrentie) gevoeligheid info. Binnen 
acquisitie overleQ als daarbuiten 
T oelatingseisen voor toekomstige partners: Mogelijk Zwaar Hoog 
In de beginfase breed definieren om kritieke 
massa te kunnen genereren?, of strakker 
definieren in verband met lange termijn 
beleid ( strateQie ). 
Hoe past een bedrijf binnen HTACampus. Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
Zijn er bepaalde samenwerkingsvormen 
voor ogen waarop geselecteerd kan 
word en? 
Bestaan er contracten die de bedrijven Mogelijk Zwaar Hoog 
aangaan. Hoe sterk zijn die contracten? 
Verplichtingen tot HTACampus specifieke 
activiteiten? 
Betalen partners een contributie of andere Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
biidraQe? 
Onderzoek werkelijke intenties van een Mogelijk Zwaar Hoog 
partner. Waarom wil een bedrijf op de 
HTACampus komen? 
-supplier-buyer 
-kostenred uctie 
-Marktaandeel vergroten 
-resources delen 
-kennis delen 
-strandaard creeren 
-netwerken met andere partijen/ contacten 
van de campus(partijen) gebruiken 
-gebruikmaken van naam/reputatie/identiteit 
In hoeverre is een partner werkelijk bereid Mogelijk Zwaar Hoog 
kennis en capaciteit te delen en openheid 
te geven (transparante resources). 
Algemeen, screenvoorwaarden, naast 
onderwerp gaat het om de intenties van 
medewerking en openheid (open innovatie 
is hier een voorbeeld van) 
Tabel 4-2 Praktijkbevindingen acquisitie 

4.2.2.1 Afgeleide risico's in de praktijk: stakeholders 

Praktijkbevindingen zijn een vorm van reactieve risico inventarisatie. Een eigenschap van 
reactieve risico inventarisatie is dat niet alleen de bevindingen zelf risico's kunnen zijn , maar 
ook afgeleiden daarvan. 
Als de lijst van alle geconstateerde aandachtspunten en probleemsituaties doorgenomen 
wordt, valt het op dat regelmatig de verschillende betrokken stakeholders en hun onderlinge 
interactie onderwerp of bron zijn van een probleemsituaties/ aandachtspunten. Dit geldt ook 
voor acquisitie. Vanwege de terugkerende rol van deze stakeholders, dient er in de risico 
inventarisatie speciale aandacht aan die stakeholders te worden besteed. 
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Stakeholders Doelen verschillen 
Veranderen van aqenda/doelen 
Stoooen met HTACampus project 

Tabel 4-3 afgeleide probleemsituaties reactieve risico inventarisatie 

In Tabel 4-3 is een overzicht gegeven van de afgeleide probleemsituaties uit de reactieve 
risico inventarisatie. Binnen de probleemsituaties door stakeholders zijn verschillende 
manieren geconstateerd waarop stakeholders voor mogelijke problemen kunnen zorgen. 
Stakeholder risico's spelen vaker een rol in science parks en netwerkachtige organisaties 
(de Man 2004, van Helvoirt, 2008). 
Hieronder worden kort de praktijkconstateringen m.b.t. stakeholder behandeld. 

Stakeholders doelen verschillen 
De praktijkbevindingen hebben uitgewezen dat doelen verschillen van stakeholders een bron 
zijn van risico's die ontstaan. Oat geldt ook voor stakeholder doelenverschillen binnen 
acquisitie. Om inzicht te kunnen krijgen in de risico's die ontstaan is het noodzakelijk eerst de 
stakeholders in kaart te brengen die betrokken zijn bij acquisitie overleg HTACampus en wat 
hun doelen zijn. Deze stakeholders en doelen staan in Tabel 4-4. 

Stakeholder Doe I 
Gemeente Helmond Het aantrekken van zoveel mogelijk 

bedrijven naar de gemeente; creeren van 
arbeidsplaatsen 
Reputatie van de qemeente 

NV Rede Stimuleren van nieuwe bedrijvigheid in de 
regio Eindhoven. 
Verhuur van bedrijfsruimte 

HTAS Subsidie verstekken aan innovatie projecten 
volgens vastgestelde innovatie 
onderwerpen. Arbeidsplaatsen creeren in de 
high tech automotive sector 

PDE Verkrijgen van arbeidskrachten. 
Toenemende bedrijvigheid moet orders 
genereren voor PDE 
Verhuur van leeqstaande bedriifsruimte 

TTAI Toenemende bedrijvigheid en reputatie moet 
extra orders voor TT Al kunnen generen 
Verkriiqen van arbeidskrachten 

TNO T oenemende bedrijvigheid en reputatie moet 
extra orders voor TNO kunnen generen 
Verkriiqen van arbeidskrachten 

Tabel 4-4 Stakeholders acquisitie HT ACampus 

ledere partij die betrokken is bij het ontwikkelen van de acquisitieplannen heeft daarmee een 
doel voor ogen. Het gezamenlijke doel van het voeren van acquisitie is de groei van de 
HTACampus. Die groei moet uiteindelijk voordelen hebben voor de deelnemende partijen. 
Een punt van aandacht is echter dat de genoemde partijen van elkaar verschillen. ledere 
partij heeft een identiteit. Er bestaan commerciele spelers, maar ook overheid of overheid 
gerelateerde instanties. ledere partij heeft een andere core business. 
Er dient dus rekening gehouden te worden met het feit dat er door die verschillende identiteit 
en core business er problemen kunnen ontstaan. 
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Het is belangrijk om te benadrukken dat de risico's voor acquisitie die voortkomen uit de 
doelenverschillen algemeen benoemd zullen worden . Het is niet de bedoeling partijen bij 
naam te noemen en deze als oorzaak van een mogelijk risico aan te wijzen. 

Doelenverschillen van stakeholders zijn een risico voor de HTACampus. Het kan resulteren 
in is een ineffectieve manier van acquisitie voeren. Een conflict kan de verhoudingen op 
scherp zetten en afspraken (hard of soft) kunnen niet nagekomen worden. 

Veranderen van agenda 
De strategie of het beleid van een van de betrokken stakeholders van acquisitie kan in de 
loop van de tijd veranderen. De oorzaak hiervoor kan volledig los staan van de deelname 
aan het HTACampus acquisitie beleid , maar kan wel gevolgen hebben voor de 
acquisitievoering HTACampus. 

Veranderen van agenda van stakeholders zijn een risico voor de HTACampus. Het gevolg 
kan zijn dat mogelijk conflicten kunnen ontstaan, of dat het deelnemen aan het acquisitie 
overleg een andere invulling krijgt. Bijvoorbeeld het niet meer willen delen van mogelijke 
leads die kunnen leiden tot nieuwe acquisitie kandidaten. 

Terugtrekken uit HTACampus acquisitie of HTACampus algemeen 
Om uiteenlopende redenen kan een stakeholder besluiten zich terug te trekken uit het 
HTACampus acquisitie overleg of uit de HTACampus in zijn geheel. Dit kan nadelige 
gevolgen hebben voor het aantal leads dat verloren gaat. Ook kunnen een of meerdere 
competenties van de campus verdwijnen. De werkelijke impact van het terugtrekken van een 
partij , heeft te maken met de afhankelijkheid van die partij. 

Terugtrekken van stakeholders is een risico voor de HTACampus. De kwaliteit van de 
acquisitievoering kan negatief be"invloed worden omdat er geen gebruik gemaakt meer kan 
worden van het netwerk en de acquisitie leads van de terugtrekkende partij 

De risico's voor acquisitie in de praktijk en de afgeleide stakeholder risico's zijn 
ge·inventariseerd. De laatste risico inventarisatie methode is de risico inventarisatie checklist. 

4.2.3 Risico inventarisatie checklisten 

De laatste methode die gebruikt wordt voor het inventariseren van risico's is de risico 
checklist. Risico checklisten zijn overzichten van risico's die bij eerdere projecten een rol 
gespeeld hebben. Een risicol ijst dient risico voor risico doorgenomen te worden om te 
kunnen beoordelen of de genoemde risico's een potentieel risico zijn voor de HTACampus. 
De risicochecklist heeft een aanvullende functie . Alleen de risico's die in de eerdere 
inventarisatie nog niet waren ge"identificeerd, worden toegevoegd. Omdat de HTACampus 
een nieuwe organisatie is bestaat er nog geen risicochecklist en dus zullen bestaande lijsten 
uit vergelijkbare projecten gebruikt moeten worden. Deze kunnen naar mate de organisatie 
zich verder ontwikkeld aangevuld worden met risico's die zich daadwerkelijk gemanifesteerd 
hebben. Zo ontstaat een lijst die steeds completer wordt. 

De checklisten die gebruikt worden zijn afgeleid van risicolijsten uit projectmanagement 
literatuur van Loosmore e.al,(2006), uit gebiedsontwikkeling van Helvoirt,( 2008), bekende 
faalfactoren voor samenwerkingen; de Man, (2004), en Mohr (2005) 
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Deze afgeleide lijsten zijn weergegeven in bijlage 7.5. De relevante risico's en faalfactoren 
voor de HTACampus acquisitie zijn uit deze lijsten geselecteerd en weergegeven in Tabel 
4-5, Tabel 4-6, Tabel 4-7, en Tabel 4-8. 

Omdat het checklisten betreft waarbij reeds in eerdere projecten, processen, en organisaties 
is vastgesteld dat het mogelijke risico's betreffen, wordt in de risico inventarisatie 
HTACampus verder niet ingegaan op de aard van de genoemde risico's. 
De kolommen kans, consequentie en waarde zijn in de risico inventarisatie nog niet van 
toepassing en komen later in de risico analyse aan bod. 

Risi co Kans Consequentie Waarde 
Verschillende normen en waarden Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
cultuurverschil problemen 
Effectief communiceren, zelfde taal Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
Buitenlandse wetoevingen Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
Problemen met contracten Mooeliik Gemiddeld Medium 
Oneniqheden, claims Onwaarschiinliik Minimaal Laao 
Einddatums Onwaarschijnlijk Minimaal Laag 
Fraude en corruptie Zeldzaam Minimaal Laag 
Complexe contracten binnen samenwerking Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
bijv. in joint ventures e.d. 
Vertraoino door oeschillen Mogelijk Gemiddeld Medium 
Kwaliteit van de documentatie Mooeliik Minimaal Laaq 
Kwaliteit van de informatie om beslissingen Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
te kunnen maken 
Valuta veranderingen Zeldzaam Onbeduidend Laag 
Reactie snelheid, bureaucratie Waarschijnlijk Gemiddeld Medium 
Oroanisatie structuur mooeliike partner Mooeliik Gemiddeld Medium 
Reputatie van mogelijke partner binnen een Mogelijk Zwaar Hoog 
samenwerkinq 
Betrouwbaarheid van mogelijke Mogelijk Zwaar Hoog 
samenwerkinqspartii 
Afhankelijkheid van de partner Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
Douane zaken, embargo's importheffingen, Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
motieven 
Stabiliteit van reoio's buitenland Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
Benodigde verqunninqen en documentatie Onwaarschiinliik Gemiddeld 
Het veranderen van overheid regering Mogelijk Zwaar Hoog 
(beleid) 
Veranderinoen van belastinoen Onwaarschiinliik Zwaar Medium 
Tabel 4-5 Risicolijst Loosemore 

Risico Kans Consequentie Waarde 
Risico gemeenschappelijke doelen en Bijna zeker Gemiddeld Hoog 
belangen: gemeenten, corporaties, 
ontwikkelaars, bouwbedrijven en gebruikers 
willen allemaal in meer of mindere mate 
invloed uitoefenen op het project, maar 
hebben andere doelstellinoen en belanoen. 
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Risico projectorganisatie: taakverdeling, Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
verantwoordelijkheden, 
Besluitvormingsstructuur, 
aansprakelijkheden en de kosten-
batenverdeling binnen de projectorganisatie 
zijn niet duidelijk vastgelegd. 
Risico wisseling van projectmedewerkers: Mogelijk Minimaal Laag 
kennis gaat verloren. 
Samenwerkingsrisico: risico dat de beoogde Mogelijk Gemiddeld Medium 
doelen met de samenwerkingsvorm niet 
bereikt worden. 
Cultureel risico: culturele verschillen Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
waardoor conflicten ontstaan binnen 
organisaties of tussen personen met 
verschillende normen, waarden, 
manaQementstijlen en besturinQsfilosofieen. 
Tabel 4-6 Risicolijst van Helvoirt 

Faalfactoren Mohr 
Mohr (2005) beschrijft faalfactoren van samenwerkingen in een high tech omgeving. 

Faalfactor Kans Consequentie Waarde 
Verlies van autonomie en controle Mogelijk Gemiddeld Medium 
Gevaar van bedrijfsgeheimen Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
Mededingingsrechten Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
Tabel 4-7 Faalfactoren samenwerking Mohr 

Faalfactoren de man 
De man beschrijft een aantal faalfactoren of mogelijke ontwerpfouten in een netwerk. Hoewel 
de man een relatie legt tussen de functie van een netwerk de daarbij behorende faalfactoren, 
wordt dat in onderstaande tabel niet gedaan. De HTACampus is namelijk niet als een 
bepaald type netwerk te bestempelen. Voor elke relatie binnen het netwerk geldt een andere 
functie. 
Faalfactor Kans Consequentie Waarde 
T eveel partners in de samenwerking Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
TraQe besluitvorminQ Waarschiinliik Gemiddeld Medium 
Samenwerking met partner die niet Onwaarschijnlijk Minimaal Laag 
(daad)krachtiQ QenoeQ is 
Te grote afhankelijkheid van een specifieke Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
partner 
Teveel vertrouwen in een zwakke relatie met Mogelijk Gemiddeld Medium 
een partner 
Belangrijke type partners missen in het Mogelijk Zwaar Hoog 
netwerk 
De mix van partijen in het netwerk is te Mogelijk Zwaar Hoog 
divers 
lnterne competitie binnen het netwerk. Niet Waarschijnlijk Zwaar Hoog 
per definitie neQatief 
Netwerk is te klein om met meerwaarde te Mogelijk Gemiddeld Medium 
kunnen functioneren 
De afwezigheid van collectief bestuur Mogelijk Gemiddeld Medium 
binnen de samenwerkinQ of netwerk 
Tabel 4-8 Faalfactoren samenwerking de Man 
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4.2.4 Conclusie risico inventarisatie 

In de voorgaande paragrafen zijn door middel van drie risico inventarisatie methoden 
overzichten gecreeerd van de mogelijke risico's van de acquisitie HT ACampus. Door zowel 
proactieve als reactieve inventarisatie technieken te gebruiken, is getracht een zo volledig 
mogelijk risicobeeld te creeren. Het resultaat is een totaal ongeveer 80 ge·1nventariseerde 
risico's voor acquisitie HTACampus. 
Het doel van risico inventarisatie is het identificeren van zoveel mogelijk reele risico's voor de 
acquisitie HTACampus. Uiteindelijk dienen deze risico's beheerst te worden. Echter, niet elk 
risico is even belangrijk. Om effectieve risicobeheersing toe te kunnen passen is een 
beoordeling van de risico's noodzakelijk. Het beoordelen van de risico's komt aan bod in de 
volgende deel: 'risico analyse acquisitie HTACampus' 

4.3 Risi co analyse acquisitie HT ACampus 
Na risico inventarisatie is risico analyse de tweede stap in het risico management proces. 
Nadat in de risico inventarisatie een totaal overzicht is gegeven van alle gedetecteerde 
risico's, is het van belang deze risico's te evalueren en te ontdekken wat de belangrijkste 
risico's zijn. Deze analysestap is noodzakelijk om te bepalen naar welke risico's de meeste 
aandacht moet uitgaan bij de risicobeheersing . 

Net als bij risico inventarisatie bestaan er voor risico analyse meerdere technieken. Twee 
hoofdcategorieen van risico analyse technieken zijn kwantitatieve risico analyse en 
kwalitatieve risico analyse. Kwantitatieve risico analyse is een statistische benadering. In 
deze gevallen zijn er aan risico's concrete kansen of kansverdelingen toe te kennen. Ook 
voor de consequenties geldt dat deze in concrete cijfers (vaak in termen van geld/verlies) uit 
te drukken zijn. Het voordeel van een dergelijke techniek is dat de verschillen tussen risico's 
zeer duidelijk en concreet te maken zijn. Bovendien kunnen de risico's in termen van kosten 
uitgedrukt worden, hetgeen bruikbaar is in managementbeslissingen. 
Echter de kracht van de analyse hangt samen met de betrouwbaarheid van de gebruikte 
gegevens voor kans en consequentie. In het geval van de acquisitie HTACampus zijn er 
geen harde waarden toe te kennen aan kansen en consequenties. In dat geval wordt 
kwalitatieve risicoanalyse toegepast. In plaats van getallen worden relatieve waardes aan de 
kans van risico's toegekend, bijvoorbeeld 'laag ' of 'hoog'. Hetzelfde geldt voor de 
consequentie, bijvoorbeeld 'onbeduidend' of 'zwaar' Door gebruik te maken van een 
kansen-consequentie matrix kunnen toch uitspraken over risico's gedaan worden . 

Naast kwalitatieve risico analyse met behulp van de kansen-consequentie matrix, is er nog 
een methode om risico's te analyseren. Het betreft specifiek de risico's met betrekking tot de 
stakeholders. Hiervoor kan een stakeholder analyse matrix gebruikt worden. 

Kwalitatieve risico analyse door middel van stakeholder analyse matrix en kansen
consequentie matrix worden in de volgende paragrafen behandeld. 

4.3.1 Stakeholder analyse 

Stakeholder analyse maakt gebruik van de stakeholder analyse matrix van Freeman, (1984) 
Tabel 4-9. Het stelt een organisatie in staat onderscheid te maken tussen betrokken 
stakeholders. Van de betrokken stakeholders dient een relatieve inschatting ('laag' of 'hoog') 
gemaakt te worden van de invloed die ze hebben op de HTACampus doelen. Hetzelfde geldt 
voor de invloed die HTACampus heeft op de doelen van de betrokken stakeholders. Uit de 
analyse kan afgeleid worden hoe belangrijk een stakeholder is voor de HTACampus. Aan de 
hand daarvan kan bepaald worden welke stakeholders het belangrijkste zijn voor de 
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HTACampus zodra conflicten ontstaan ten gevolgen van doelen verschillen, veranderende 
agenda of terugtrekking uit project (zieTabel 4-3) 

Stakeholder's invloed op HTACampus doelen 
Laag Hoog 

(/) (/) 
:::J ..... Laag kleine stakeholder Belangrijke stakeholder a. a. Q) 
E o -c 

0 co "'C ..c c 
Ua>a>a> 
<( 0 ~ -
t->COQ) 

Hoog Belangrijke stakeholder Cruciale stakeholder J: c - 0 ·- (/) "'C 

Tabel 4-9 Stakeholder analyse matrix. Freeman, 1984 

De werkelijke stakeholder analyse is aan de HTACampus zelf. Het geven van een waarde en 
het noemen van namen van de belanghebbende kan gevoelig liggen. Anoniem uitvoeren van 
de analyse door bijvoorbeeld met categorieen te werken (overheid, bedrijven, 
onderzoeksinstellingen) levert een te algemene conclusie op om mee te kunnen werken. 
De stakeholder analyse voor de HTACampus wordt niet uitgevoerd. 

4.3.2 Kansen- consequentie analyse 

Hoe groot is de kans dat een scenario zich voordoet en wat zijn de eventuele gevolgen? 
Deze manier van analyseren komt uit algemene risico analyse theorie. De hierbeneden 
geschetste methodiek komt voort uit Loosemore,(2006) en maakt gebruik van de eerder 
beschreven risico-eigenschap: risico = kans x consequentie. 

Consequentie 
Kans onbeduidend minimaal qemiddeld zwaar extreem 
Bijna zeker Laag Medium Hoog Hoog Hoog 
waarschijn/ijk Laag Medium Medium Hooq Hooq 
moqe/iik Laaq Laaq Medium Hoog Hoog 
onwaarschijnlijk Laag Laag Laag Medium Medium 
zeldzaam Laag Laag Laag Medium Medium 
Tabel 4-10 Kansen-consequentie matrix 

Om de kwalitatieve risico analyse matrix te kunnen gebruiken, is een beschrijving nodig van 
de verschillende categorieen waarin kans en consequentie zijn ingedeeld. Het is belangrijk 
om te vermelden dat vanwege het feit dat het hier kwalitatieve risico analyse betreft. Het is 
daarom niet mogelijk de verschillende categorieen te onderscheiden op basis van analyse 
data, maar wel op basis van kwalitatieve inschattingen. De categorieen moeten daarom als 
relatief (ten opzichte van elkaar) beschouwd worden. De vijf kansencategorieen staan 
weergegeven in Tabel 4-11. 

Kans Beschri"vin 
Bi'na zeker ebruikeli'ke 
waarschi"nli'k nieuw 
mo eli'k 
onwaarschi'nli'k 
zeldzaam 
Tabel 4-11 Kansen categorieen tabel, Loosemore, 2006 
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Net als de kansen is het voor de kwalitatieve risico analyse noodzakelijk om de 
consequenties die bij een bepaald risico horen te beschrijven. Om de consequenties met 
elkaar te vergelijken zijn vijf consequentie categorieen beschreven in Tabel 4-12. 
De consequentie categorieen en de bijbehorende beschrijving zijn oorspronkelijk ontleend 
aan risicotheorie voor projectontwikkeling (Loosemore, 2004 ). Het betreft specifieke 
consequentie beschrijvingen voor projectontwikkeling en bouw. Om de categorieen bruikbaar 
te maken voor de risico analyse van de HTACampus, zijn de beschrijvingen aangepast naar 
consequenties die voor de HTACampus kunnen gelden. 

Conse uentie 
extreem 
zwaar 

emiddeld 
minimaal 
onbeduidend 
Tabel 4-12 Consequentie categorieen, afgeleid van Loosemore, 2006 

De risico analyse methode die gebruikt wordt voor de risico analyse HT ACampus is de 
kansen-consequentie methode. In de komende paragrafen wordt deze risico analyse 
methode toegepast op de risico's uit risico inventarisatie HT ACampus. 

4.3.3 Risico analyse missende succesfactoren 

Elke missende succesfactor is een potentieel risico voor de acquisitie HTACampus. De 
kwalitatieve risico analyse vereist dat er per missende succesfactoren een kans (de 
mogelijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet) en een gevolg (de impact die een missende 
succesfactor tot gevolg kan hebben) toegekend worden. 
Als uitgangspunt wordt de lijst met missende succesfactoren voor acquisitie HTACampus 
genomen (Tabel 4-1 ). Zoals eerder vermeld wordt aangenomen dat een missende 
succesfactor een mogelijk risico vormt voor de HT ACampus. 
Aan elke missende succesfactor wordt een kans toegekend volgens de indeling van de 
kwalitatieve risico analyse, namelijk; zeldzaam, onwaarschijnlijk, mogelijk, waarschijnlijk, 
bijna zeker. Vervolgens gebeurt hetzelfde voor de consequenties die een missende 
succesfactor van acquisitie HTACampus tot gevolg kan hebben. Om een indicatie te geven 
van hoe de risico beoordeeld word en is in bijlage 7. 7 een beschrijving van een aantal 
voorbeelden opgenomen. 
Als zowel kans als consequentie volgens de categorieen zijn toegekend, dan is het mogelijk 
om met behulp van de bijbehorende kwalitatieve risico analyse matrix een waarde aan de 
betreffende missende succesfactor te hangen, namelijk laag, medium en hoog. Deze waarde 
bepaalt hoe belangrijk een missende succesfactor is en hieruit kan de noodzaak tot 
beheersmaatregelen afgeleid worden. 
De kansen, consequenties en de bijbehorende waarde zijn weergegeven in de reeds 
bestaande Tabel 4-1 

4.3.4 Risico analyse praktijkconstateringen 

De analyse van de praktijk constateringen volgt dezelfde methode als de risicoanalyse van 
de missende succesfactoren. De beschrijving van de waardes voor kans en consequentie 
staan in bijlage 7.8. Het resultaat is te zien in Tabel 4-2. 
Zoals eerder vermeld, is stakeholder analyse voor de werkelijke stakeholders een gevoelig 
onderwerp en daarom wordt het niet uitgevoerd. Wei zijn er de algemene risico's door 
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stakeholders in de risico inventarisatie besproken (Tabel 4-3). Kans en consequentie zijn 
toegevoegd in onderstaande Tabel 4-13. 

Risi co Kans Consequentie Waarde 
Stakeholders veranderen van Onwaarschijnlijk Minimaal Laag 
doelen/agenda 
Stakeholders conflicterende hebben Bijna zeker Gemiddeld Hoog 
doelenverschillen 
Stakeholders stoppen met HTACampus Onwaarschijnlijk Gemiddeld Laag 
project 
Tabel 4-13 Risico analyse stakeholder 

4.3.5 Risico analyse risico checklijsten 

De waardes voor kans en consequentie zijn toegevoegd in Tabel 4-5 t/m Tabel 4-8. 

4.3.6 Conclusie risico analyse 

De risico's uit de risico inventarisatiestap zijn bij de risico analyse voorzien van een kans en 
een consequentie. Door gebruik te maken van de risico-consequentie tabel is er een 
onderscheid te maken tussen lage, gemiddelde,en hoge risico's. 
De beoordeling van kans en consequentie is relatief. De toegekende waardes kunnen 
warden opgevat als verhouding ten opzichte van elkaar. 
Er dient benadrukt te warden dat de beoordelingen van de risico's subjectief zijn . Oat is het 
gevolg van kwalitatieve risico analyse. Om ondanks de subjectiviteit een zo goed mogelijke 
uitspraak over belangrijke risico's te doen, warden niet alleen de risico's met de waarde 
hoog, maar ook de risico's met de waarde medium als belangrijk beschouwd. Op die manier 
zijn de risico's met de waarde laag ook daadwerkelijk niet belangrijk en warden verdere 
risicobeheersing genegeerd. 
De risico's met de waarde hoog en medium zijn in onderstaand overzicht weergegeven. Ze 
zijn ingedeeld in vier hoofdcategorieen: partnerselectie algemeen, partnerselectie open 
innovatie en kennisdeling, acquisitie organisatie risico's en externe risico's. 

Partnerselectie risico's algemeen . 

Onderstaand overzicht bevat de risico's met de waarde medium of hoog die een rol spelen 
bij het selecteren van een partner in het acquisitieproces. 

Samenwerkende bedriiven hebben een bii elkaar passende bedrijfsstrategie 
Samenwerkende bedrijven hebben een overeenkomstige bedrijfscultuur. 
Selectiecriteria voor de selectie van bedrijven die toegelaten kunnen warden op het park. 
Voorbeelden zijn: 'overeenkomstige doelen' 'passende bedrijfsidentiteit' nog voor 
marktpotentieel 
Teveel vertrouwen in een zwakke relatie met een partner 
Zijn er concurrenten in het netwerk van de toekomstig partner 
Zijn er concurrenten van de toekomstig partner in het bestaande netwerk? 
Vertrouwen in de potentiele partner en de samenwerking 
Reputatie van bedrijven in netwerk of van het netwerk zelf 
Reputatie van mogelijke partner binnen een samenwerking 
Controleer het netwerkverleden van een potentiele partner. 
Belangriike type partners missen in het netwerk. Biiv. brugposities 
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De mix van partijen in het netwerk is te divers 
lnterne competitie binnen het netwerk. Niet per definitie negatief 
Betrouwbaarheid van mogelijke samenwerkingspartij 
Netwerk is te klein om met meerwaarde te kunnen functioneren 
De afweziqheid van collectief bestuur binnen de samenwerkinq of netwerk 
In hoeverre is een partner werkelijk bereid kennis en capaciteit te delen en openheid te 
geven (transparante resources). Algemeen, screenvoorwaarden, naast onderwerp gaat het 
om de intenties van medewerking en openheid (open innovatie is hier een voorbeeld van) 
Netwerk is te klein voor effectieve samenwerkinq voor innovatie 
Onderzoek werkelijke intenties van een partner. Waarom wil een bedrijf op de HTACampus 
komen? 
-supplier-buyer 
-kostenreductie 
-Marktaandeel vergroten 
-resources delen 
-kennis delen 
-strandaard creeren 
-netwerken met andere partijen/ contacten van de campus(partijen) gebruiken 
-qebruikmaken van naam/reputatie/identiteit 
Vertrouwen in de potentiele partner en de samenwerkinQ 
Toewijd ing van een potentiele partner in de samenwerking. Bijvoorbeeld investeringen, 
contracten 
Wederzijdse afhankelijkheid van partners 
Geschikte orqanisatorische structuur voor de samenwerking 
Effectieve communicatie in de samenwerkinq 
Cultureel risico: culturele verschillen waardoor conflicten ontstaan binnen organisaties of 
tussen personen met verschillende normen, waarden, managementstijlen en 
bestu rinqsfi losofieen. 
Verlies van autonomie en controle 
Gevaar van uitlekken bedrijfsgeheimen 

Partnerselectie risico's open innovatie 
Onderstaand overzicht bevat de risico's met de waarde medium of hoog die een rol spelen 
bij het selecteren van een partner in het acquisitieproces waarbij open innovatie en 
kennisdeling een belangrijke rol speelt. 

Sociale infrastructuur, vertrouwen voor kennisdelinq, qedeelde visie 
Transfer van mensen tussen bedrijven onderling en instellingen. Mensen embeddeded 
hebben bii een partner 
Vertrouwen in de potentiele partner en in de samenwerkinq 
Toewijding van een potentiele partner in de samenwerking. Bijvoorbeeld investeringen, 
contracten 
Lange termijn relatie is nodig voor er betekenisvolle overdracht van informatie kan 
plaatsvinden 
lnformele ontmoetinqen, social events 
Formele ontmoetingen, workshops, conferences e.d. 

Acquisitie organisatie risico's 
Onderstaand overzicht bevat de risico's met de waarde medium of hoog die een rol spelen 
bij de acquisitie organisatie. Het zijn risico's die een rol spelen binnen de beslissingen die het 
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acquisitieteam zal moeten maken. Dit zijn het selecteren van een partner in het 
acquisitieproces waarbij open innovatie en kennisdeling een belangrijke rol speelt. 

Wat zijn de taken van de acquisitie organisatie 
Waar ligt de afbakening? Acquisitie van bedrijven of ook opdrachten voor bedrijven 
Ontwikkel een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst 
Risico gemeenschappelijke doelen en belangen: bedrijven, gemeenten, corporaties, 
ontwikkelaars, 
bouwbedrijven en gebruikers willen allemaal in meer of mindere mate invloed uitoefenen op 
het project, maar hebben andere doelstellingen en belangen 

Problemen m.b.t. onduidelijkheid beslissingsrecht 
Cultureel risico: culturele verschillen waardoor conflicten ontstaan binnen organisaties of 
tussen personen met verschillende normen, waarden, managementstijlen en 
besturingsfilosofieen 
Passief acquisitiebeleid. Schillenstructuur wellicht niet afdoende, zorg dat je daar ook een 
beslissingsstructuur voor hebt 

Toelatingseisen voor toekomstige partners: In de beginfase breed definieren om kritieke 
massa te kunnen genereren?, of strakker definieren in verband met lange termijn beleid 
(strategie). 
Genereer kritieke massa. Maak duidelijk welke partijen in welke volgde benaderd moeten 
warden en door wie 
Worden nieuwe HTACampus deelnemers tot het acquisitie overleg toegelaten. Welke invloed 
hebben nieuwe HTACampus partijen in acquisitie organisatie? Deze kunnen de balans 
verstoren 
Wie betaalt acquisitie, contributie? Hoe is de verhouding tussen de betalenden, de belangen 
en de inspraak. 
Belangen probleem verschillende bedrijven (concurrentie) gevoeligheid info. Binnen 
acquisitie overleq als daarbuiten 
Belanqenverschillen van betrokkenen in acquisitie orqanisatie 
Te grote afhankelijkheid van bepaalde stakeholders. Dit kan zowel binnen de acquisitie als 
daarbuiten zijn. 
Doelenverschillen van de Stakeholders (doelenverschillen 
Betalen partners een contributie of andere bijdrage voor de acquisitie? 

Externe risico's 

Onderstaand overzicht bevat de risico's met de waarde medium of hoog die als extern 
aangemerkt zij. Oat wil zeggen dat de oorzaken van die risico's buiten het bereik van de 
HTACampus liggen en dat deze risico's dus niet beheerst kunnen warden. 

Verschillende normen en waarden cultuurverschil problemen 
Het veranderen van overheid /reqerinq (beleid) 
Reactie snelheid, bureaucratie .Trage besluitvorming door invloed overheid of door de vele 
partiien. 
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4.4 Conclusie risico's HTACampus 
In het begin van dit hoofdstuk zijn de drie stappen van risicomanagement weergegeven. De 
eerste stap is risico inventarisatie. De tweede stap is risico analyse en de laatste stap is de 
beheersing van de risico's. In dit hoofdstuk zijn de eerste en tweede stap uitgevoerd voor de 
acquisitie HTACampus. Door aan elk risico een kans en een gevolg toe te kennen, is het 
mogelijk een onderscheid te maken tussen risico's met een hoge waarde en risico's met een 
lage waarde. Hoe hoger de waarde hoe belangrijker de noodzaak is voor 
beheersmaatregelen. Daarom warden de risico's met een hoge en medium waarde in het 
volgende hoofdstuk verder behandeld. 

Uit de risico analyse blijkt dat er uit de literatuur, de praktijk, en de risicochecklijsten een 
aantal risico gedefinieerd is, die de waarde hoog en medium hebben. Dit betekent dat deze 
risico's een reeel probleem kunnen vormen voor de acquisitie en dus voor de HTACampus in 
het algemeen. 

T erugkomend op de subvraag van dit hoofdstuk: 
Wat zijn de belangrijkste risico 's voor acquisitie HTACampus? 

De belangrijkste risico's voor de acquisitie HTACampus zijn de risico's met de waarde hoog 
en medium. Deze kunnen in vier categorieen ingedeeld warden: 

• Risico's m.b.t. partnerselectie algemeen 
• Risico's m.b.t. partnerselectie open innovatie 
• Risico's m.b.t. acquisitie organisatie 
• Externe risico's 

In het volgende hoofdstuk komt de beheersing van de risico's aan bod. 
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5 Beheersen van risico's 

In het voorgaande hoofdstukken is een uitgebreide inventarisatie en analyse gemaakt van de 
risico's voor de HTACampus acquisitie. Deze risico's vormen de input voor de laatste stap 
van het risicomanagement: de beheerstap. Het doel van de beheerstap is het ontwikkelen 
van een manier om de risico's te beheersen. Dit betekent dat er in dit hoofdstuk antwoord 
gegeven dient te worden gegeven op de vierde en laatste subvraag: 

Hoe kunnen de belangrijkste risico's beheerst worden? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient met twee zaken rekening gehouden te 
worden. Ten eerste is het noodzakelijk om te weten welke algemene beheersstrategieen er 
bestaan. Ten tweede is het van belang om te weten hoe een beheersmogelijkheid zoveel 
mogelijk past bij de HTACampus, zodat de risico's zo effectief mogelijk beheerst kunnen 
word en. 
Om te beginnen worden verschillende risicobeheersingstrategieen besproken. Vervolgens 
wordt er specifiek ingegaan op de beheersing van de risico's voor acquisitie HTACampus. 
Dit resulteert in een risicobeheersingontwerp in de vorm van een checklist voor 
partnerselectie acquisitie HTACampus. 

5.1 Risicobeheersing 

Het benaderen van risico's kan op een aantal manieren gebeuren. Bekende algemene risico 
beheersingstrategieen zijn: het voorkomen van risico's, het terugdringen van risico's, risico 
acceptatie, en risico verleggen.(o.a. Loosemore, 2006, Chapman, 1997) 

Een keuze voor een risicobeheerstrategie dient weloverwogen gemaakt te worden. Aspecten 
als kans en consequenties bepalen hoe belangrijk een risico is. Alleen de belangrijkste 
risico's komen in aanmerking voor risicobeheersing. In het geval van HTACampus wordt dit 
weergegeven in de risicoanalyse in hoofdstuk 4. Naast de importantie is er een andere 
belangrijke factor die een rol speelt in de risicobeheersing: de beheersbaarheid van een 
risico. De beheersbaarheid van een risico is de mate van invloed die er door een organisatie 
op een risico uitgeoefend kan worden. Als het niet mogelijk is om invloed op een risico uit te 
oefenen, dan is dit risico niet beheersbaar en zal een organisatie geen actieve 
beheersingsstrategie kunnen gebruiken. Het risico en de gevolgen die ermee samenhangen 
zullen ingecalculeerd moeten worden : Exteme risico's zijn een voorbeeld van niet 
beheersbare risico's. 
Is het wel mogelijk invloed op een risico uit te oefenen, dan zijn er een aantal risico 
strategieen die gevolgd kunnen worden: 

• Risico beperking/eliminatie. De kans dat het risico optreedt (geheel of gedeeltelijk) 
terugdringen of de schade beperken. Onderneem acties die de kans en/ of de 
gevolgen van een risico zo klein mogelijk maken of elimineren. 

• Het overdragen van een risico. Een andere partij neemt tegen betaling de 
consequenties ven een risico op zich. Dit is bijvoorbeeld een 
verzekeringsmaatschappij. 

• Het ontwijken van een risico. Voorkom risico's door niet aan een (deel van) project te 
beginnen waarmee risico's gemoeid zijn. Dit gaat ten koste van kansen. 
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Uiteraard zijn er situaties denkbaar waarin er ondanks een goede beheersbaarheid toch 
gekozen wordt om een risico onbeheerst te laten. Situaties waarin risico's naar verloop van 
tijd minder groot zullen zijn of situaties waarin het beheersen van risico a, een risico b 
veroorzaakt. Een ander belangrijk aandachtspunt is de kosten-baten verhouding. Staan de 
kosten die gepaard gaan met het beheersen van een risico in verhouding tot de gevolgen 
van het niet beheersen van een risico? Als dit niet het geval is dan is het zinloos om tijd, geld 
en energie te steken in het beheersen van een dergelijk risico. Er kan dus ook bewust 
gekozen worden om een risico niet te beheersen: risico acceptatie 

• Het accepteren van een risico. Onderneem geen actie en neem het risico en de 
gevolgen zoals ze zijn. De kosten van het beheersen wegen bijvoorbeeld niet op 
tegen de baten. 

Zoals beschreven zijn er een aantal strategieen van risico beheersing. De belangrijkste 
aspecten die een rol spelen bij de keuze voor een strategie zijn beheersbaarheid en de 
kosten-baten verhouding. De keuze voor een strategie kan per risico en per specifieke 
situatie verschillen. De meeste geschikte strategie voor de HTACampus komt in de volgende 
paragraaf aan bod. 

5.2 Risicobeheersing HTACampus 

In hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste risico's voor de acquisitie HTACampus ge"ldentificeerd en 
geanalyseerd. Deze risico's dienen beheerst te worden. De uitgangspunten hiervoor zijn de 
risico beheersmogelijkheden die beschreven zijn in voorgaande paragraaf, de mogelijkheden 
van de HTACampus, en de wensen van de HTACampus. 

De meest geschikte risicobeheersingstrategieen voor de HTACampus zijn ns1co 
beperken/elimineren en risico acceptatie. Deze strategie heeft de voorkeur omdat het de 
meest grondige benadering is om van een risico af te komen. Risico beperking en eliminatie 
is de te volgen strategie wanneer de kosten van het beheersen opwegen tegen de voordelen 
ervan. Is dat niet het geval, dan dient het risico geaccepteerd te worden. In het geval van niet 
beheersbare risico's is risico acceptatie de te volgen strategie . 
De overige risicobeheersingstrategieen, risico overdragen en risico ontwijken, zijn niet 
geschikt voor de HTACampus situatie. Voor het overdragen van risico's lijken de 
HTACampus risico's niet geschikt. Hoewel sommige operationele risico's mede door 
partners in een samenwerking gedragen kunnen worden, is het toch de HTACampus die 
uiteindelijk verantwoordelijk is voor de te behalen doelen in 2015. Bovendien is er geld nodig 
om risico's door derden over te laten nemen. Risico ontwijking is ook geen geschikte 
strategie. De risico's van HTACampus betreffen de acquisitie. Dit zou betekenen dat (delen 
van) acquisitie afgestoten moeten worden. In het huidige groeistadium van de HTACampus 
is dat niet wenselijk. 

Het uitgangspunt van de risicobeheersing is dus een risico beperking/ eliminatie strategie en 
waar noodzakelijk risico acceptatie. Deze strategie vormt de basis voor het ontwerp. Het 
ontwerp moet de risico's uit hoofdstuk vier beperken/ elimineren. 

Er zijn verschillende manieren waarop oplossingsrichtingen gevonden kunnen worden die de 
geanalyseerde risico's ondervangen. Hier moet dan gedacht worden aan opties als: 
checklisten, stappenplannen, specifieke succesfactoren verwezenlijken , contingentie 
plannen. 
Een voorwaarde aan het ontwerp is dat het de beheersing van de belangrijkste risico's op 
een voor de HTACampus meest waardevolle manier gebeurt. Een ontwerp moet bruikbaar 
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en betaalbaar zijn. De inbreng van de HTACampus is hierin erg belangrijk. Zij zijn het 
immers die de eventuele implementatie kosten zullen moeten dragen. Alleen HTACampus 
kan de afweging maken tussen de gevolgen van een bepaald risico, en de kosten die 
gepaard gaan met de beheersing daarvan. 

Een terugkoppelingssessie op het HTACampus heeft geleerd dat men de getoonde risico's 
het liefst beheerst ziet worden door een checklist. Deze checklist moet voorkomen dat bij het 
voeren van acquisitie en het benaderen van bedrijven er belangrijke punten over het hoofd 
gezien worden die later van belang worden. De checklist moet ondersteunend zijn in de 
keuze voor potentiele partner a of potentiele partner b. Hetzelfde geldt voor de situatie van 
de zogenaamde passieve acquisitie Het betreft dan bedrijven die zichzelf aandienen bij de 
HTACampus waarvan vervolgens gestructureerd gekeken dient te worden of er niet 
bepaalde risico's met de nieuwe samenwerking gepaard gaan. 

Gezien het feit dat het merendeel van de risico's voor acquisitie bestaat uit een lijst met 
missende aspecten van het acquisitie selectieproces, ligt een keuze voor een risico checklist 
waarop deze missende aspecten behandeld worden voor de hand. 
In de volgende paragrafen wordt de opzet van de checklist besproken, de werking van de 
checklist behandeld, de ontwikkeling van de checklist beschreven, en tot slot het resultaat: 
de risicochecklist voor partnerselectie acquisitie HTACampus getoond. 

5.2.1 Opzet checklist voor risicobeheersing acquisitie risico's HTACampus 

Om een checklist te ontwerpen die de risico's voor acquisitie HTACampus kan beheersen 
wordt in deze paragraaf een inventarisatie gemaakt van welke risico's er precies beheerst 
moeten worden , wat het checklist resultaat is, en wat de eisen zijn aan de checklist. 

5.2.1.1 Risicoselectie 

Het resultaat van de risico inventarisatie en risico analyse zijn de risico's voor acquisitie 
HTACampus. De risico's acquisitie zijn te verdelen in vier hoofdcategorieen. 

• Risico's m.b.t. partnerselectie algemeen 
• Risico's m.b.t. partnerselectie open innovatie en kennisdeling 
• Risico's m.b.t. acquisitie organisatie 
• Externe risico's 

Van de bovenstaande risicocategorieen worden de risico's met betrekking tot partnerse/ectie 
a/gemeen en risico's met betrekking tot partnerselectie open innovatie en kennisdeling 
beheerst door de checklist : 

• Beheersing van partnerselectie risico's heeft de voorkeur van HTACampus 
management. lmmers, concrete selectiecriteria voor succesvolle samenwerking met 
potentiele partners zijn er nog niet. 

• Verschillende auteurs zoals Shah (2008), de Man (2004) benadrukken het belang van 
partner selectie in het bereiken van succesvolle samenwerking in allianties en 
netwerkorganisaties. 

• Risico's en mogelijke problemen met betrekking tot de acquisitie organisatie kunnen 
voor een gedeelte door de interne organisatie en beslisstructuur van de HTACampus 
behandeld worden. 

• Externe risico zijn niet beheersbaar. 
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5.2.1.2 Checklist resultaat 

Het resultaat is een checklist die bij de acquisitievoering gebruikt kan worden, die de 
ge"identificeerde risico's meet beperken/elimineren. 

Via het checklist worden potentiele partners getoetst op een aantal eigenschappen die 
noodzakelijk zijn om belangrijke samenwerkingsrisico's te voorkomen en daarmee de kans 
op succesvol functioneren op de HTACampus te vergroten. Het is aan de HTACampus zelf 
om te bepalen in hoeverre een potentiele partner aan de eigenschappen voldoet om een 
keuze te maken tussen wel of geen samenwerking. 

5.2.1.3 Checklist eisen 

De eisen die door de HTACampus aan de checklist gesteld worden, zijn : 

• Checklist meet op a4 formaat uitvoerbaar zijn. Zoveel mogelijk risico's wegnemen in 
zo weinig mogelijk stappen. 

• Checklist meet als aanvulling kunnen dienen op bestaande SWOT analyse voor 
samenwerking. 

• Checklist meet toepasbaar zijn voor zowel actieve als passieve acquisitie. 

5.2.2 Werking van de checklist 

De ge"identificeerde en geanalyseerde risico's die het uitgangspunt van de checklist gaan 
vormen, zijn belangrijke eigenschappen voor succesvolle samenwerking die de HTACampus 
niet toets in haar partnerselectie proces. Door niet te toetsen bestaat de kans dat een 
samenwerking daadwerkelijk die belangrijke eigenschappen mist. Die eigenschappen 
vormen in deze situatie een risico. Door wel te toetsen op deze belangrijke eigenschappen 
wordt de kans op het vinden van een geschikte partner voor samenwerking groter. Hiermee 
wordt de kans op succesvolle samenwerking vergroot. 
Omdat de meeste risico's voortkomen uit missende succesfactoren, is het toevoegen van die 
factoren in het acquisitie selectieproces de basis van de checklist. 

5.2.3 Ontwikkeling van de checklist 

Het uitgangspunt van de checklist zijn de risico 's met betrekking tot partner se/ectie 
algemeen en de risico met betrekking tot partner se/ectie open innovatie. Deze risico's zijn 
reeds weergegeven in paragraaf 4.3.6. De genoemde risico's vormen de basis voor de 
checklist. Om tot een werkbare checklist te komen is wel een andere benadering nodig. De 
genoemde risico's dienen opgevat te worden als belangrijke eigenschappen voor 
succesvolle samenwerking. lmmers, het missen van deze belangrijke eigenschappen is 
eerder als 'risico' aangemerkt. 
Er kan nu per risico gekeken worden of een potentiele partner hieraan voldoet. 

Er is een aantal omstandigheden waarom een opsomming van de genoemde risico's nog 
geen geschikte checklist maken. Ten eerste is een aantal risico's situatie afhankelijk. Deze 
risico's gelden niet bij elke vorm van samenwerking maar slechts in specifieke situaties: de 
contingentie risico 's. Een passende organisatiestructuur is bijvoorbeeld minder van belang bij 
een eenmalige uitwisseling van werknemers, dan bij het opzetten van een complete R&D 
samenwerking . 
Ten tweede zijn niet alle risico's geschikt voor gebruik in een checklist. Bijvoorbeeld: een niet 
passende strategie is een risico voor samenwerken. Echter, om te bepalen of er sprake is 
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van een passende strategische fit zijn bepalende factoren of drivers nodig. Deze horen in de 
checklist te staan. 
Ten derde is er de belangrijke eis dat de checklist kort en overzichtelijk is. Ter indicatie is de 
een a4 formaat aangegeven. Om dit te kunnen bereiken en om een logische structuur t 
creeren, dienen de risico's geclusterd te worden. 

Samengevat: om van en lijst van risico's te komen tot een risico checklist dient het volgende 
te gebeuren: Het ontwerpen van de checklist is een proces waarbij er tegelijkertijd rekening 
gehouden dient te worden met de contingentie van risico's, de bepalende factoren van 
risico's en de manier van clusteren van risico's. Hoe deze genoemde punten in de checklist 
verwerkt worden komt in de volgende paragrafen aan bod. 

5.2.3.1 Contingentie 

Bepaal wat de intenties zijn van een potentiele partner. Hieruit blijkt het type samenwerking. 
Het type samenwerking bepaald vervolgens welke aan welke eigenschappen van 
samenwerking voldaan moet worden. De man, 2004 beschrijft verschillende mogelijkheden. 
Echter, een checklist gebaseerd op contingentie risico's maakt de checklist gecompliceerd 
en uitgebreid. Bovendien is het de vraag of elke vorm van samenwerking te typeren valt 
zoals het in de contingentie theorie bedoeld is. De voordelen van het gebruik van deze 
gecompliceerde vorm van checklist wegen niet op tegen de nadelen. De contingentie wordt 
niet in de checklist opgenomen. De checklist is bruikbaar voor elke type samenwerking en 
partner. 

5.2.3.2 Bepalende factoren (drivers) 

Voor alle risico's I belangrijke eigenschappen die in de checklist staan, is in de literatuur 
gezocht naar bepalende factoren (drivers). Bepalende factoren zijn eigenschappen waaraan 
de aanwezigheid van een risico te toetsen valt. Een bepalende factor is geschikter voor 
gebruik in een checklist dan het risico zelf. 

5.2.3.3 Clustering 

De clustering en volgorde waarin de risico's aan bod komen, dienen de checklist logisch en 
overzichtelijk te maken. De risico's staan op onderwerp bij elkaar. De eerste stap van de 
checklist dient als belangrijk kader voor de overige stappen. Bij het doornemen van de 
checklist is het belangrijk als uitgangspunt het doel van een samenwerking en de rol van 
HTACampus duidelijk te hebben. De overige stappen volgen logischerwijs. 

De volgorde en clustering van de risico's 

Stap 1: Dient ter inleiding. Het is belangrijk om te weten wie en hoeveel partijen betrokken 
zijn bij de samenwerking en wat de rol van HT A Campus is. 

Stap 2: Passen organisaties bij elkaar?. 
De drivers voor strategische fit en organisatorische fit zijn nader onderbouwd in 
hoofdstuk 2 

Stap 3: Past een potentiele partner in het netwerk? 
Stap 4: Zijn de belangrijke condities voor kennisdeling aanwezig. Kennisdeling is in de vorm 

van open innovatie een belangrijk unique selling point van de HTACampus. Bij het 
delen van kennis zijn zowel expliciete als impliciete (tacit knowledge) kennis van 
belang. De drivers in de checklist voorzien in beide. 

Stap 5: welke overige eigenschappen zijn belangrijk in de samenwerking? 
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Stap 6: Netwerk samenstelling van het bestaande netwerk. 
Een aantal risico's uit de risicolijst van hoofdstuk 4 heeft betrekking op de 
samenstelling van een netwerk. Het is belangrijk dat de samenstelling van een 
netwerk in balans is en in balans blijft. De verschillende de type bedrijven moeten 
passen bij het doel van het netwerk. Voorbeelden hiervan zijn een social capital of 
een structural hole benadering (de Man, 2008). Bij het voeren van acquisitie kan 
hier rekening mee gehouden worden. Echter, het selecteren van partners op basis 
van netwerk samenstelling is meer een netwerk management activiteit dan een 
acquisitie activiteit. Daarom wordt de netwerksamenstelling in dit ontwerp buiten 
beschouwing gelaten 

De genoemde indeling van de checklist wordt ondersteund door literatuurresultaten die in 
een literatuuronderzoek naar voren zijn gekomen. Dit literatuuroverzicht staat beschreven in 
het tweede deel van hoofdstuk 2. 
Om tot de checklist te komen worden de risico 's voor partnerselectie algemeen en de risico 's 
voor kennisdeling ingedeeld naar de zojuist beschreven clustering. Vervolgens wordt 
gekeken naar de hierboven beschreven contingentie en bepalende factoren. Dit resulteert in 
de checklist voor partnerselectie acquisitie HT ACampus: 

5.3 Checklist partnerselectie acquisitie HTACampus 

Stap 1. lntenties van de samenwerking. 
Is er sprake van samenwerking? Wie zijn de primair betrokkenen? 

• Wat is de rol van HTACampus in de samenwerking? Selecterend, onderhandelend, 
broker 

• Wat is het doel van de samenwerking? supplier-buyer, complementaire ontwikkeling , 
kostenreductie, marktaandeel vergroten, resources delen, kennis delen, strandaard 
creeren, netwerken met andere partijen/ contacten van de campus(partijen) 
gebruiken, gebruikmaken van naam/reputatie/identiteit. 

• In hoeverre is een partner werkelijk bereid kennis en capaciteit te delen en openheid 
te geven (transparante resources). Medewerking en openheid. 

Stap 2. Strategische en organisatorische fit 
Organisaties moeten voor succesvolle samenwerking strategisch en organisatorisch bij 
elkaar passen. 
Strategisch: 

• Hebben potentieel partners een gedeelde visie op ontwikkelingen in de industrie en 
de markt? 

• Passen de strategieen van potentiele partners bij elkaar? 
• Is de samenwerking van strategisch belang voor beide partijen? 
• Zijn de partners wederzijds afhankelijk van elkaar voor het behalen van hun doelen? 
• Hebben de gezamenlijke activiteiten werkelijke toegevoegde waarde voor zowel 

klanten als de partners zelf? 
• Wordt de samenwerking geaccepteerd door de markt (klanten, concurrenten, 

overheid)? 
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Organisatorisch: 

• Worden de organisatorische overeenkomsten en verschillen van partners beschreven 
in de samenwerking? 

• Is de samenwerking flexibel? 
• Is de samenwerking niet te complex? 
• Voorziet de samenwerking in een effectief management van control (macht) 
• Worden potentiele strategische conflicten door de samenwerking doorstaan? 
• Stelt de samenwerking partners in staat hun werkelijke strategische doelen te 

bereiken? 

Stap 3. Netwerk fit. 
Voor netwerk geldt dat een potentiele partner niet alleen in een bilaterale, maar ook in het 
netwerk moet passen 

• Wat zijn de kansen van een samenwerking voor de rest van het netwerk? 
• Zijn er concurrenten in het netwerk van de toekomstige partner? 
• Zijn er concurrenten van de toekomstige partner in het bestaande netwerk? 
• Kunnen er zich andere belangenconflicten voordoen in het netwerk? 
• Reputatie van potentiele partner; gevolgen voor netwerk 

Stap 4. Kennisdeling 
Naast netwerk fit is kennisdeling een belangrijk onderdeel van een netwerk en tevens een 
unique selling point van HT ACampus. 

• Is een potentiele partner bereid werknemers uit te wisselen door mensen van een 
partner bedrijf tijdelijk 'embedded' te hebben? 

• Is er vertrouwen in een potentiele partner en in de samenwerking? 
• Is er commitment van een potentiele partner voor de samenwerking? Commitment 

kan afgemeten worden aan de investering die een partner bereid is te maken die 
enkel ten goede komt aan de samenwerking of aan de belangen die hij heeft bij de 
samenwerking. 

• Is er een lange termijn perspectief voor de samenwerking? 
• Zijn er overeenkomsten in bedrijfscultuur? 

-Open vs gesloten cultuur 
-Hierarchisch vs non hierarchisch 

• Is een potentiele partner bereid deel te nemen aan: 
- informele ontmoetingen, borrels, lunches etc? 
- formele ontmoetingen, workshops, conferences e.d.? 

Stap 5. Overige selectie criteria 
Algemene selectiecriteria buiten de reeds behandelde die in alle gevallen van belang zijn 

• Zijn de potentieel samenwerkende partijen wederzijdse afhankelijkheid van elkaar of 
van de samenwerking? Wat is de verhouding in bedrijfsgrootte? 

• Is goede communicatie mogelijk? 
-Frequentie, formeel, informeel, betrouwbaar 

• Verlies van autonomie en controle . is er sprake van: 
-Gedeelde controle/macht 
-Afspraken over wederzijdse inbreng en opbrengsten van de samenwerking 

• Gevaar van uitlekken bedrijfsgeheimen. 
-Bescherming van expliciete kennis mogelijk? Patenten, contracten, beveiliging 
-Lekken impliciete kennis gevaarlijk? Kennisparadox 

• Alliantie of netwerk verleden van een bedrijf 
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Gebruik checklist 

Voorgaand is de checklist voor partnerselectie acquisitie HTACampus weergegeven. De 
checklist levert op een gestructureerde manier een aanvulling op het bestaande acquisitie 
proces van de HT ACampus. De checklist heeft een ondersteunende werking . Het attendeert 
HTACampus op belangrijke zaken om rekening mee te houden in het partnerselectieproces. 
Door bij partnerselectie een potentiele partner te beoordelen op basis van de punten in de 
checklist kan een go of een no-go besluit voor samenwerking ondersteund worden. Dit geldt 
voor zowel actieve als passieve acquisitie. Tevens is mogelijk de lijst te gebruiken om de 
'weaknesses' en ' threats ' van de bestaande SWOT analyse voor samenwerkingen aan te 
vullen. 
Ten derde kan de checklist gebuikt worden om een keuze te ondersteunen in een afweging 
voor samenwerking met potentiele partner a, partner b of partner x 
Tenslotte kan de checklist gebruikt worden om bestaande samenwerkingen te beoordelen en 
een indicatie te krijgen waar mogelijke risico's schuilen. 

beperkingen 

De checklist werk als een ondersteunende tool. De beslissing voor een go of no-go 
samenwerking met een partner, of de keuze voor partner a of partner b, wordt gemaakt door 
HTACampus en niet door de checklist. De checklist voorziet niet in een norm waaruit een 
keuze volgt. 
Tevens is het van belang dat de checklist HTACampus specifiek is. De risico's waarop de 
lijst is gebaseerd komen voort uit missende succesfactoren en probleemsituaties op de 
HT ACampus. De checklist komt bijvoorbeeld geen marktpositie of competenties van 
mogelijke partners aan bod. Dit komt omdat HTACampus deze factoren reeds gebruikt in 
haar acquisitieproces. De methodiek die geleid heeft tot de checklist is wel toepasbaar op 
vergelijkbare organisaties. 

5.4 Conclusie 
Terugkomend op de vraag waar dit hoofdstuk mee begon: 

Hoe kunnen de belangrijkste risico 's beheerst warden? 

De risico's voor partnerselectie acquisitie HTACampus kunnen worden beheerst door 
gebruik te maken van een checklist voor acquisitie. De checklist kan gebruikt worden voor 
zowel actieve als passieve acquisitie, de lijst kan dienen als aanvulling op de SWOT analyse, 
en is bij benadering ter grootte van een a4. Hiermee voldoet de checklist aan de gestelde 
eisen die in het begin van dit hoofdstuk vermeld staan. 
De checklist werkt als een ondersteunende tool. Het wijst HTACampus op belangrijke zaken 
waar ze rekening mee dienen te houden in het partnerselectie proces maar kan door het 
ontbreken van een beoordelingsnorm niet functioneren als beslissingstool. 

Naast de externe risico's voor acquisitie zijn de risico's voor de acquisitie organisatie niet 
verwerkt in de checklist. Hoewel er in dit onderzoek geen aandacht uitgaat naar de 
beheersing van deze risico's, is de aanbeveling om ze niet te negeren. De betreffende 
risico's kunnen in de acquisitie organisatie voor problemen zorgen. Een slecht 
functionerende acquisitie organisatie heeft invloed op de partnerselectie. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit laatste hoofdstuk worden de algemene conclusies, de aanbevelingen voor de 
HTACampus besproken. Daarnaast wordt kort ingegaan op de beperkingen van dit 
onderzoek en de mogelijkheden voor verder onderzoek. Tot slot wordt in het nawoord een 
beschouwing op het onderzoek en het resultaat dat het opgeleverd heeft. 

6.1 Conclusies risico's HT ACampus 

Naar aanleiding van verschillende initiatieven van organisaties en overheden uit de regio 
Brainport is in 2008 een projectdirecteur aangewezen die begonnen is met het opzetten van 
een Automotive Campus; de HTACampus. In juli van dat jaar was het businessplan klaar 
waarin de ontwikkeling van 2008 naar 2015 beschreven wordt. Op het ontwikkeltraject van 
2008 naar 2015 zijn risico's verwachten die het gewenste resultaat negatief kunnen 
be"invloeden. Dit verslag gaat over die risico's. 
De onderzoeksvraag die daartoe geformuleerd is: 

Wat zijn de belangrijkste risico's die er tussen de uitgangssituatie HTACampus 2008 
en de gewenste doelen HTACampus 2015 bestaan en hoe kunnen die risico's beheerst 
worden? 

Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden is deze opgedeeld in een aantal 
subvragen die in de verschillende hoofdstukken aan bod zijn gekomen 

• Wat zijn de specifieke eigenschappen en succesfactoren van een campus? 
• Uit welke onderwerpen bestaat de HTACampus en welke van die onderwerpen 

hebben de grootste invloed op het bereiken van de doelen 2015? 
• Wat zijn de belangrijkste risico's voor de relevante bestandsdelen? 
• Hoe kunnen de belangrijkste risico's beheerst worden? 

De antwoorden op de subvragen leveren de input om de algemene onderzoeksvraag te 
beantwoorden. 
Er is gebleken dat er vele soorten campussen en science parks bestaan. De meeste 
verschillen van elkaar in de manier waarop ze georganiseerd zijn. Het doel is meestal wel 
hetzelfde. Meerwaarde halen uit nabijheid. Nieuwe mogelijkheden benutten of 
kostenbesparing . Een campus of science park kan als een netwerk organisatie gezien 
worden. Deze netwerkbenadering vormt een belangrijk uitgangspunt bij de latere risico 
analyse. 
HTACampus kan inhoudelijk beschreven worden door zesonderwerpen: ruimtelijke ordening, 
financien, automotive house, onderwijs en onderzoek, organisatie, en acquisitie. Er is 
geconcludeerd dat van deze onderwerpen acquisitie de belangrijkste functie heeft in de te 
behalen doelen van 2015. Om de scope van risicomanagement overzichtelijk te houden, is 
de focus van het risico management daarom op acquisitie gericht. De risico's die na risico 
inventarisatie en risico analyse als belangrijk zijn aangemerkt, zijn onder te verdelen in vier 
categorieen: risico's m.b.t. partner selectie algemeen, risico m.b.t. partnerselectie open 
innovatie, risico's m.b.t. .de acquisitie organisatie, en externe risico's. De risico's die binnen 
deze categorieen vallen kunnen allen een negatieve invloed hebben op de te behalen doelen 
van 2015. Al deze risico's zijn bij benadering even belangrijk. Echter is er gekozen om alleen 
de risico's m.b.t..partner selectie te gaan beheersen. De voorkeur van HTACampus ligt bij de 
beheersing van deze risico's. Daarbij is het niet hebben van een goed passief en actief 
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acquisitie beleid een risico op zichzelf gebleken. Bovendien zijn er verscheidene auteurs die 
het belang van acquisitie en partnerselectie voor succesvolle samenwerkingen in netwerken 
benadrukken. 
Om de risico's voor partner selectie te beheersen zijn er verschillende 
beheersmogelijkheden: risico beperking/eliminatie, risico overdracht, risico ontwijken, en 
risico acceptatie. Voor HTACampus is een combinatie van risico beperking/eliminatie en 
risico acceptatie de beste optie. De genoemde risico's worden beheerst door een checklist te 
introduceren. Deze checklist zorgt ervoor dat er bij de selectie van potentiele partners de 
belangrijkste risico's voor samenwerking in beschouwinggenomen worden. Het gevolg is dat 
de checklist als ondersteunende tool in het selectieproces van potentiele partners kan 
dienen. lmmers, hoe meer een potentiele partner aan de checklist voldoet, des te groter is de 
kans op een succesvolle samenwerking. 
Daarbij dient de checklist om de HTACampus te wijzen op belangrijke selectiecriteria die tot 
op heden ontbraken in het selectieproces en checklist ondersteund de keuze eigenschappen 
voor samenwerking. De checklist kan gebruikt worden om mogelijke risico's te ontdekken in 
reeds bestaande samenwerkingen. 

De algemene onderzoeksvraag kan beantwoord worden door te stellen dat de belangrijkste 
en meest relevante risico's voor de te bereiken doelen HTACampus 2015, de risico's zijn met 
betrekking tot partner selectie in de acquisitie veering. De risico's kunnen worden beheerst 
door bij de partner selectie een checklist te gebruiken, die inzicht geeft in mogelijke risico's 
bij samenwerkingen. De checklist heeft een ondersteunende werking bij het beoordelen van 
een nieuwe samenwerking met een potentiele partner. 

Aanvullende conclusies 

De belangrijkste opbrengst van dit onderzoek is de checklist voor partnerselectie. Echter, het 
heeft ook verdere inzichten opgeleverd die nuttig zijn voor de HTACampus of voor 
vergelijkbare organisaties. 

Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er voor campussen en science parks 
succesfactoren bestaan die als condities gelden voor campus of science park succes. Er is 
uitgebreid onderzoek gedaan naar alle soorten succesfactoren die beschreven zijn in 
science park literatuur en in actieplannen van vergelijkbare organisaties. Omdat deze 
succesfactoren een breed scala aan onderwerpen omvatten, zijn deze in dit verslag 
geclusterd in de onderwerpen: ruimtelijke ordening, financien, automotive house, onderwijs 
en onderzoek, organisatie, en acquisitie. Dit betekent dat de voorwaarden voor campus of 
science park succes per onderwerp terug te vinden zijn. 

Gedurende de businessplan fase HTACampus zijn er inzichten verkregen in 
probleemsituaties die zijn ontstaan, of die mogelijk zouden kunnen ontstaan. De inzichten 
met betrekking tot acquisitie zijn gebruikt in het risico management proces. Uit de overige 
inzichten kan geconcludeerd worden , dat ongeacht welk onderwerp van de HTACampus ze 
betreffen, er sprake is van doelenverschillen tussen stakeholders. 
Hieruit volgt de conclusie dat de HT A Campus een speciaal type organisatie is. Meerdere 
partijen zijn betrokken bij het opzetten en financieren van de HTACampus. Er ontstaat een 
wederzijdse afhankelijkheid maar tegelijkertijd zijn er verschillen in de doelen van de partijen. 
Dit maakt de HT ACampus verschillend van het merendeel van andere campussen, waarbij 
er vaak een leidende en betalende partij is die een campus organiseert. 

63 



HighTechAuromor/wCa TU/e 
6.2 Aanbevelingen voor HTACampus 

Op basis dit onderzoek, het ontwerp en de conclusies is er een aantal aanbevelingen voor 
de HTACampus te doen . 
De belangrijkste aanbeveling is om de ontwikkelde checklist te gaan gebruiken in het 
acquisitieproces. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de checklist een aanvulling is op het 
huidige acquisitie proces en daarmee partnerselectie risico's kan voorkomen. 
De risico's met betrekking tot de acquisitie organisatie zijn niet verwerkt in de checklist. Toch 
is er een serie risico's die een waarde gemiddeld of hoog heeft. Deze risico's kunnen 
problemen warden bij een groeiende campus organisatie. Het is HTACampus aan te bevelen 
deze risico's in beschouwing te nemen om niet in de (nabije) toekomst met problemen 
geconfronteerd te warden. 

Zeals eerder vermeld, is de checklist specifiek voor HTACampus. De lijst is grotendeels 
gebaseerd op missende succesfactoren van HTACampus. De HTACampus is een nieuwe 
organisatie in opbouw en daarmee veranderlijk. Met die veranderlijkheid dient rekening 
gehouden te warden. Het is HTACampus aan te bevelen te blijven controleren in hoeverre 
haar acquisitieproces blijft voldoen aan de succesfactoren en waar nodig de checklist op 
basis van nieuwe ervaringen te updaten. 

Gezien het feit dat de HT ACampus groeiende is en er zich steeds meer partijen aan zich 
gelieerd ziet, is het belangrijk de doelen in de gaten te houden van de belangrijkste 
stakeholders. In hoofdstuk 4 is gebleken dat stakeholders door doelen en 
belangenverschillen problemen kunnen veroorzaken. Het is de HTACampus aan te bevelen 
gedurende de groeiperiode stakeholder analyses uit te voeren. Een bruikbare tool is de 
stakeholder/doelen matrix die laat zien van welke partijen een organisatie het meest 
afhankelijk is en andersom welke partijen het meest afhankelijk zijn van een organisatie. De 
stakeholders/doelen matrix staat beschreven in Tabel 4-9 paragraaf 4.3.1 

6.3 Beperkingen en suggesties voor verder onderzoek 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Als eerste dient benadrukt te warden dat de 
checklist ontworpen is om de belangrijkste risico's voor acquisitie HTACampus te beheersen. 
Het uitgangspunt van de checklist is immers de belangrijkste groep risico's uit de risico 
analyse acquisitie HTACampus. Oat wil niet zeggen dat de checklist niet toepasbaar is op 
het acquisitieproces van vergelijkbare organisaties als de HTACampus. De meeste risico's 
die gelden voor de HTACampus zullen ook gelden voor vergelijkbare organisaties. Zeker als 
deze organisaties zich net als de HTACampus in een beginfase van hun ontwikkeling 
bevinden. Om de checklist werkelijk bruikbaar te maken voor andere organisaties, dient 
echter wel onderzocht te warden in hoeverre de geanalyseerde risico's voor de HTACampus 
ook van toepassing zullen zijn op andere organisaties. 

De checklist kent zijn toepassing als ondersteunende tool in het acquisitieproces van de 
HTACampus. In hoofdstuk vijf is reeds geconcludeerd dat de checklist zelf niet voorziet in 
een norm waaruit een acquisitiebeslissing genomen kan warden. De checklist is wel geschikt 
om een kwantitatieve norm aan toe te voegen, echter hier is verder onderzoek voor nodig. 
Voor elk punt op de checklist zal onderzocht moeten worden in welke kwantitatieve mate dit 
bijdraagt tot een succesvolle samenwerking. Daarbij zal onderscheid gemaakt moeten 
warden tussen verschillende typen bedrijven een objectieve manier gevonden moeten 
warden om 'succes' in een samenwerking te meten. 
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Verder zijn er beperkingen geconstateerd met betrekking tot literatuur over acquisitie en 
netwerkorganisatie. Over acquisitie in relatie tot science parks en campussen is betrekkelijk 
weinig geschreven. Acquisitie in relatie tot netwerkorganisaties is beter beschreven. Door de 
aanname dat een campus als een netwerkorganisatie opgevat kan worden is er voldoende 
acquisitie en partnerselectie literatuur te vinden. Deze literatuur sluit echter niet geheel aan 
bij de specifieke aard van HT ACampus. HT ACampus is uniek omdat het een initiatief betreft 
van verschillende (type) partijen en niet door een enkele aanjager en financier. HTACampus 
treedt op als een broker met als doel zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te creeren. 
HTACampus is uiteindelijk verantwoordelijk voor het behalen van die doelen. Door de 
diversiteit aan partners en de bijbehorende belangen, ontstaat een uniek type netwerk. 
Nader onderzoek naar het managen van een dergelijke organisatie kan tot nieuwe inzichten 
leiden. Een succesvolle HTACampus kan als blauwdruk dienen voor toekomstige 
campussen. Gezien huidige trend van campus en science parks ontwikkeling is het 
aannemelijk dat daar behoefte aan is. 

Dit onderzoek heeft zich gefocust op risico's in acquisitievoering. Het blijkt dat de lijn tussen 
acquisitievoering en netwerk management vaak dun is. In de conclusie van hoofdstuk vier is 
te lezen dat er netwerkmanagement risico's gevonden zijn. Een interessante benadering is 
dat men in de acquisitie rekening dient te houden met de huidige samenstelling van een 
netwerk, en de samenstelling van een netwerk na acquisitie van een partner. Het netwerk 
dient dan in balans te zijn met het doel waarvoor het netwerk is opgericht. 
Verder onderzoek is nodig om te bepalen of een netwerk management benadering gebruikt 
kan worden om een evenwichtig acquisitie beleid te kunnen voeren 

De risico's in dit onderzoek zijn gericht op acquisitie binnen het ontwikkeltraject van de 
HTACampus tussen 2008 en 2015. Anno 2009 staan we nog aan het begin van dit 
ontwikkeltraject. Het is zeer interessant om op den duur te toetsen welke risico's er gespeeld 
hebben die de doelen van 2015 werkelijk bedreigd hebben. De resultaten zullen een 
aanvulling zijn op de bestaande literatuur vanwege het unieke karakter van de HTACampus. 
Daarbij is het te verwachten dat met die kennis een acquisitie checklist geoptimaliseerd kan 
worden. 

6.4 Nawoord 

Dit afstudeer onderzoek heeft plaatsgevonden in de dynamische omgeving die HTACampus 
heet. Oat wil zeggen dat de HTACampus volop in ontwikkeling is geweest gedurende mijn 
aanwezigheid. In het beginstadium waren er slechts de globale plannen. Deze plannen zijn 
in de loop van de tijd uitgewerkt. De contouren van de HTACampus alsmede de inhoudelijke 
invulling ervan zijn steeds duidelijker geworden. Voor mij heeft dit het grote voordeel gehad 
dat ik de organisatie van dichtbij heb zien groeien van een initiatief (begin 2008) naar een 
functionerende organisatie waarin alle bedrijfskundige aspecten die een rol spelen bij het 
opzetten van een nieuwe organisatie aan bod zijn gekomen. Dit is vooral buitengewoon 
leerzaam geweest en heeft mij in staat gesteld de benodigde inzichten te verkrijgen en 
constateringen te doen die nodig waren voor het analyseren van de HTACampus en de 
risico's die daarbij een rol spelen. 
Daartegenover staat dat de HTACampus in opbouw de nodige uitdagingen voor het 
uitvoeren van een onderzoek met zich mee heeft gebracht. Het object van onderzoek, de 
HTACampus, is volop in ontwikkeling en daarom veranderlijk. Verzamelde data raken 
gedateerd en vaste pijlers als basispunt voor een onderzoek werden pas beschikbaar met de 
oplevering van het businessplan en acquisitieplan HTACampus. 
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Het resultaat van het onderzoek is een checklist is die is ontworpen om de belangrijkste 
acquisitie risico's te kunnen beheersen. De checklist is voortgekomen uit probleemsituaties, 
succesfactoren en in literatuur bekende faalfactoren voor samenwerkingen. Omdat 
(missende) succesfactoren en faalfactoren voorkomen uit literatuur gebaseerd op 
vergelijkbare organisaties als de HT ACampus, is er een reden om aan te nemen dat deze 
ook van toepassing zijn op de HTACampus situatie. 
De checklist behoedt HT A Campus voor missende succesfactoren en faalfactoren die een 
succesvolle samenwerking met een potentiele partner in de weg staan. De kans dat een 
samenwerking op de lange termijn functioneert zeals dat origineel bedoeld is, wordt hiermee 
vergroot. Falende samenwerking betekent geen kennisoverdracht, geen gezamenlijke 
productontwikkeling, geen gezamenlijke orderacquisitie, etc. De HTACampus verliest de 
meerwaarde als campus en wordt een 'normaal' industrieterrein. Daarmee wordt het 
gestelde doel in 2015 zowel inhoudelijk en waarschijnlijk op arbeidsplaatsen niet bereikt. 
Hier tegenover staat natuurlijk dat niet elke acquisitie zonder gebruik te maken van de 
checklist gedoemd is te mislukken. Waar verstandige en welwillende mensen samenwerken, 
zullen mogelijke problemen op te lessen zijn , of niet eens ontstaan. 

Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de belangrijkste risico's van de 
HTACampus en een aanpak te ontwerpen om deze risico's mee te benaderen. 
De betrokkenheid bij alle facetten van de HTACampus vanaf het begin van ontwikkeling 
heeft vele inzichten opgeleverd , maar vooral ook overzicht. Mede daardoor ben ik er van 
overtuigd dat de keuze voor acquisitie als het belangrijkste onderwerp en bron van risico's de 
juiste is. De verschillende invalshoeken die zijn gebruikt om de risico's mee te inventariseren 
en te analyseren leveren een compleet beeld. Hetzelfde geldt voor de belangrijkste risico's 
die daaruit volgen. Wat betreft de beheersmogelijkheden van de risico's is de checklist een 
bruikbare ondersteunende tool. Het zou wenselijk zijn om de tool van een ondersteunende 
functie naar een meer beslissende functie te krijgen. Hiervoor zullen er per punt op de 
checklist prestatie indicatoren onderzocht moeten worden en een beoordelingsschaal 
worden toegevoegd. De tool zal hierdoor krachtiger worden. Binnen de gestelde tijdslimieten 
en het punt van ontwikkeling van de HTACampus in de tijd, is dat op dit moment nog niet 
mogelijk. 

Het gestelde doel van dit onderzoek is in zoverre behaald dat: 
De risico inventarisatie en risico analyse voor acquisitie HTACampus een uitgebreid beeld 
geven van alle mogelijke risico's voor acquisitie. Het initiele doel was om inzichten te krijgen 
in de belangrijkste risico's voor de gehele HT A Campus. Het onderzoek heeft aangetoond dat 
er voor vrijwel alle facetten van de campus mogelijke risico's bestaan. De keuze voor een 
focus op acquisitie is reeds eerder onderbouwd. In die zin is het initiele doel van dit 
onderzoek slechts ten dele (voor het focusgebied acquisitie, en niet voor de gehele 
HTACampus) behaald. 
De checklist die het uiteindelijke ontwerp vormt, is een ondersteunende tool voor acquisitie 

om de belangrijkste risico's mee te beheersen, maar kan in de toekomst door verder 
onderzoek uitgebreid worden tot een krachtiger beslis tool. 
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7.2 Succesfactoren literatuur 
Succesfactoren voor science parks ingedeeld naar HTACampus onderwerpen. 

Strategie/focus/identiteit/schillen Auteur 

Juiste doelen kunnen stellen voor de ontwikkeling van een science Kang,2004 
park 
Heb als science park een duidelijke park identiteit; mogelijk uitgedrukt Cabral, 1998 
in de naam 
Een science parks moet innovatief blijven door in staat te zijn zichzelf Koh et al., 2005 
te vernieuwen door nieuwe bedrijven aan te trekken 
Een science park moet zichzelf continu kunnen vernieuwen door Koh et al., 2005 
nieuwe 'groeibronnen te zoeken (nieuwe richtingen, nieuwe bedrijven, 
etc.) 
Bedrijven en instellingen moeten in fysieke nabijheid van elkaar Chan et al., 2007 
gelegen zijn 

Organisatie Auteur 

Het bestuur van een science parks moet entrepreneurschip en Kang,2004 
manaqement vaardiqheden en ervarinqen bezitten 
Krachtiq leiderschap is qewenst in een science park Kanq,2004 
Inspraak van sciencepark bewoners via een bewonersorgaan Kang,2004 
Een ervaren management met lange termijn plannen. Cabral, 1998 
Een persoon in het management met beslissingsrecht, die door de Cabral, 1998 
relevante betrokken partijen gezien wordt als de persoon met kennis 
van de business en die bruggen kan slaan tussen industrie en 
onderwijs/kennisinstellingen 

Automotive house Auteur 

incubatie en innovatie centrum aanwezig Kang, 2004 
Het kunnen aanbieden van marketing, management en andere Cabral, 1998 
ondersteunende competenties aan MKB bedrijven die dit zelf niet 
hebben. 
Het kunnen beschermen van product en proces geheimen doormiddel Cabral, 1998 
van beveiliging, maar ook patenten e.d. 
toegang tot bibliotheken en vakliteratuur, maar ook gespecialiseerde Monck, 1988 
(ontwerp) software 
Speel een actieve rol in het bij elkaar brengen van business en de ,Cassinga Harper et 
hogere opleidingen. Facilitair een netwerk zodat partijen al. ,2005 
samenwerken en nieuwe dingen opzetten, oude afstoten 
Opzet beheerorganisatie voor octrooien en licenties Actieplan 

Kennispark Twente, 
2004 

Kennispark Plaza (kennispark, centraal ontmoetingspunt) Actieplan 
Kennispark Twente, 
2004 

Instellen kennisloket voor MKB (innovatie platvorm) Actieplan 
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Kennispark Twente, 
2004 

Lage huurprijzen voor grond en gebouwen Ho,1992 

Onderwijs en onderzoek Auteur 

Aanwezigheid van een technische universiteit in de regio Kang,2004 
Nabijheid van meerdere universiteiten/ onderwijsinstell ingen Felsenstein, 1994 

De aanwezigheid van communicatie infrastructuur. Felsenstein, 1994 
Netwerk voor informatie delen Amirahmadi & Saff, 

1993 
Bedrijfsgesponsorde onderzoeken aan de universiteit Monck, 1988 
Universiteivsonderzoeken op de campus Monck, 1998 
Benader of zet 'excellences' centers op universiteiten Cassinga Harper et 

al. 2005 
Universiteiten moeten fysieke ruimte hebben om incubator initiatieven Cassinga Harper et 
te kunnen faciliteren al. 2005 
Delen van faciliteiten tussen bedrijven onderling en kennisinstellingen Actieplan 

Kennispark Twente, 
2004 

Verbetering onderwijs in Ondernemerschap Actieplan 
Kennispark Twente, 
2004 

Faciliteiten voor ondernemende studenten die een onderneming Actieplan 
willen starten Kennispark Twente, 

2004 
Bevorder de onderlinge samenwerking tussen universiteit en Cassinga Harper et 
bedrijfsleven al. , 2005 
Beschikbaarheid hoog opgeleid personeel Cabral, 1983 
Netwerken tussen instellingen op het park en universiteiten Kang, 2004: 
De aanwezigheid van (hoog)opgeleid personeel Stankiewicz 1998 in 

Hommen en 
Doloreux, 2006 

R&D infrastructuur: De aanwezigheid van R&D faciliteiten op het Stankiewicz 1998 in 
gebied van campus richting en de onderwijs/onderzoeksinstituten die Hommen en 
voorop gaan in de technologische ontwikkelingen Doloreux, 2006 

Acquisitie Auteur HTACampus 

Selectiecriteria voor de selectie van bedrijven die Cabral, 1998 Beperkt 
toegelaten kunnen worden op het park. Shah,2008 
Voorbeelden zijn: 'overeenkomstige doelen' 
'passende bedrijfsidentiteit' nog voor 
marktpotentieel 
complementair = passend 
Spin-off effecten van al bestaande bedrijven zien Amirahmadi & Ja 
te vangen Saff, 1993 
Proactieve acquisitie bedrijven Kennispark Actieplan Ja 
( ontwikkelmaatschappij) kennispark 

Twente, 2004 
Ontwikkelen van communicatiemateriaal ten Actieplan Ja 
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behoeve van promotie en acquisitie kennis park 

Twente, 2004 
Een bedrijvenmix waarbij consultancy bedrijven, Cabral, 1998 Ja 
en kwaliteitscontrole bedrijven niet mogen 
ontbreken. 
Een science parks moet innovatief blijven door in Koh, etal2005 Ja 
staat te zijn zichzelf te vernieuwen door nieuwe 
bedrijven aan te trekken 
Genereer kritieke massa. Maak duidelijk welke Chisholm, 1997 Nee 
partijen in welke volgde benaderd moeten 
worden en door wie. 
Verkrijg een goed beeld van de trends in de Chisholm, 1997 Ja 
omqevinq , 
Verkrijg meerdere inzichten van de bestaande Chisholm, 1997 Ja 
situatie 

Ontwikkel een gezamenlijk beeld van de Chisholm, 1997 Nee 
gewenste toekomst 
Ontwikkel algemene verander doelen en een Chisholm, 1997 Ja 
algemeen actie plan 
De triple helix en regionale ontwikkelingsbureau Cassinga Harper Ja 
samen laten werken in het opzetten van et al., 2005 
netwerken en gebruik maken van elkaars netwerk 
In het algemeen: Past het toekomstige partner Medcof, 1997 Nee 
profiel bij het bestaande netwerk. Factoren die Douma et al. 
een rol spelen zijn: 2000) 
Samenwerkende bedrijven hebben een bij elkaar Saxton, 1997, Nee 
passende bedrijfsstrategie medcoff, douma 
Potentiële partner heeft aanvullende Medcoff, Douma Ja 
competenties. 
Weet in welke markt een potentiële partner Medcoff, douma Ja 
opereert en wat zijn positie in die markt is. 
Samenwerkende bedrijven hebben een Mohr, Shah, de Nee 
overeenkomstige bedrijfscultuur. man, medcoff 

douma 
Controleer het netwerkverleden van een Medcoff, Douma, Nee 
potentiële partner. de Man 
Zijn er concurrenten in het netwerk van de Duysters, 1999 Nee/beperkt 
toekomstig partner 
Zijn er concurrenten van de toekomstig partner in Duysters, 1999 Nee/beperkt 
het bestaande netwerk 
Wat zijn de kansen van een samenwerking voor Duysters, 1999 Nee/beperkt 
de rest van het netwerk 
Zijn aanverwanten van de toekomstig partner Duysters, 1999 Nee/beperkt 
betrokken in conflicterende belanqen 
Reputatie van bedrijven in netwerk of van het Saxton, 1997 Nee/beperkt 
netwerk zelf 
Vertrouwen in de potentiële partner en de Shah, 2008 Niet concreet 
samenwerking Mohr, 2005 

Hoffmann, 2001 
Saxenian, 1999 

Toewijding van een potentiële partner in de Shah,2008 Nee 
samenwerking. Bijvoorbeeld investeringen, Mohr, 2005 
contracten 
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Samenwerkinçi moet financieel rendabel zijn Shah, 2008 Ja 

Wederzijdse afhankelijkheid van partners Mohr, 2005 Nee 
Huyzer, 1991 

Geschikte organisatorische structuur voor de Saxton 1997 Nee 
samenwerkinçi Mohr, 2005 
Effectieve communicatie in de samenwerking Mohr, 2005 Nee 
Sociale infrastructuur, vertrouwen voor De man 2008 Nee 
kennisdeling , gedeelde visie. Saxenian, 1991 

Transfer van mensen tussen bedrijven onderling De man 2004. Nee 
en instellingen. Mensen embeddeded hebben bij Monck, 1988 
een partner Ahmirahmadi & 

Saff, 1993 
Lange termijn relatie is nodig voor er De Man, 2008 Nee 
betekenisvolle overdracht van informatie kan 
plaatsvinden 
Informele ontmoetingen, social events Grant, 1996 Nee 

Dyer and 
Nobeoka,2000 

formele ontmoetingen, workshops, conferences Dyer and Nee 
e .d. Nobeoka, 2000 

Ruimtelijke ordening Auteur 

Aantrekkelijke leefomgeving voor medewerkers en studenten Kang , 2004 
Bereikbaarheid: snelweçi , vlieçiveld, (haven) , 
Laçie çirond- en huurprijzen Kang,2004 
Het bestaan van een geschikte infrastructuur Amirahmadi & Saff, 

1993 
Goede bereikbaarheid en communicatie infrastructuur Monck,1988 
Acceptabele kosten van de parklokatie Monck,1988 

Verkavelingopzet en ruimtelijke structuur; Actieplan 
kennispark Twente 

Hoofd verkeersontsluiting :Aanhechting van het gebied op bestaande Actieplan 
verkeersstructuren (voetqanqers, fietsers, openbaar vervoer); kennispark Twente 
Parkeerbehoefte en principe parkeeroplossing; Actieplan 

kennispark Twente 
Milieurandvoorwaarden (geluid, lucht en bodem); Actieplan 

kennispark Twente 
Effecten voor de waterhuishouding; Actieplan 

kennispark Twente 
Inpassing in de natuurlijke en landschappelijk waarden; Actieplan 

kennispark Twente 
Eigendomssituatie en het vrij maken van het huidig gebruik; Actieplan 

kennispark Twente 
Financiële haalbaarheid ruimtelijke ordening Actieplan 

kennispark Twente 
Ontwikkelen borden bij invalswegen science park Actieplan 

kennispark Twente 
Onderzoeks en service faciliteiten beschikbaar op het park, Kançi, 2004: 
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Financiën Auteur 

Het beschikbaar zijn van venture capital Kang 2004 
financiële expertise is Qewenst Cabral , 1998 
Steun van krachtiQe nationale en lokale economische spelers Cabral, 1998 
lnstitutions: the presence of adequate economie and especially Stankiewicz 1998 in 
financial infrastructures Hommen en 

Doloreux, 2006 
Beschikbaarheid van venture capitalists Amirahmadi & Saff, 

1993 
Beschikbaar geld vanuit ontwikkelmaatschappijen Actieplan 

Kennispark Twente, 
2004 

Overige Auteur 

Toegang tot technologie en informatie is een sleutelfactor in het Lee, et al. 2000 
succes van science parks 
Gezamenlijke onderzoeken en contact tussen bewoners Saxenian 2001 
Samenwerkingsrelaties tussen: universiteiten, onderzoeksinstellingen Saxenian 2001 
en bedrijven 
prestige en imago van het park is belangrijk bij het aantrekken van Monck, 1988 
partners en opdrachten 
De triple helix en regionale ontwikkelingsbureau samen laten werken Cassinga Harper et 
in het opzetten van netwerken en Qebruik maken van elkaars netwerk al. 2005 
Het ontwikkelen van een huisstijl, een website, e.d. Actieplan 

kennispark Twente, 
2004, 

Ontmoetingen organiseren tussen de bewoners Actieplan 
kennispark Twente, 
2004 

Kruisbestuiving tussen bewoners van de campus Actieplan 
kennispark Twente, 
2004 

Overheidssteun in opleidingsprogramma's Actieplan 
kennispark Twente, 
2004 

Overheidsteun in het opzetten van de infrastructuur (zakelijk als Actieplan 
recreatie) kennispark Twente, 

2004 
Hoge beweeglijkheid tussen bedrijven die latente kennis overdracht Saxenian, 2001 
faciliteert 
Relaties met andere parken onderhouden Saxenian, 2001 
Kennis en competenties blijven updaten om innovatief te kunnen Sternberg 2000 

blijven dor actief te zijn in internationale netwerken 
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7.3 Praktijk constateringen 
Hier hoort de constatering bij of iets na opleveren van het businessplan en de acquisitieplan 
Het betreft mogelijke probleemsituaties gedefinieerd als probleem, of als een vraagstelling in 
het geval er nog geen duidelijkheid over bestaat 

Organisatie 

Welke partijen hebben zeggenschap en beslissingsrecht? Wat is de inspraak van nieuwe 
partners? 
Welke juridische entiteit qaat de HTACampus vormen? 
Worden er contracten afgesloten met nieuwe partners? Hoe sterk zijn de contracten? Met wie 
worden contracten qesloten? 
Waar liaaen de verantwoordelijkheden en macht? 
Wie waarborgt de kwaliteit van de campus? 
Dient het gewicht van een bewoner mee te spelen in de inspraak? 
Wie verteqenwoordiqt wie? specifieke takenpakket per stakeholder? 
Wordt de inspraak van de reeds aanweziqe partijen niet te qroot? 
Hoe wordt omgegaan met tegengestelde belangen van bewoners? 
Hoe gaat de samenwerking/netwerkvorm tussen de verschillende bedrijven eruit zien? 

Ruimtelijke ordening 

Initieel beschikbare vierkante meters/ verbouwing . Is het voldoende voor de eerste bewoners en 
opleidingen/studenten? 
Beschikbare bouwqrond of bestaande qebouwen voor de middenlange termijn? 
Is openbare infrastructuur mogelijk op 'gesloten' terrein? 
Aantrekkelijke leefomgeving voor werknemers en studenten met de bijbehorende faciliteiten 
mogelijk op geplande terrein en bestaande gebouwen? 
Conflicteert de HTACampus met bestemminqsplannen en vergunningen? 
Zijn onderwijsinstellingen bereid op den duur zelf te bouwen? 
Afhankelijkheid van derden met betrekking tot bouwgrond en bestaande gebouwen 
Wie financiert de infrastructuur? 
Zijn er investeerders in nieuwe gebouwen te vinden? 
Ruimtelijke ordening is direct gekoppeld aan de gestelde doelen van de HTACampus: Als het 
aantal geprognosticeerde bedrijven, fte en studenten een bepaalde onzekerheid bevatten dan 
qeldt dat ook voor het aantal vierkante meters en investeringen. 
Hoe zijn huurprijzen en toelatingseisen te controleren als investeerders gebouwen gaan 
exploiteren. 

Onderwijs en onderzoek 

Komen de voorziene automotive opleidinqen naar de HTACampus? 
Hoe is de relatie met de overige automotive opleidingen? 
Hoeveel studenten van welk opleidingstype moeten op de HTACampus komen? 
Hoe sluiten de opleidinqsproqramma's op elkaar aan en hoe passen die bij HTACampus? 
Welke faciliteiten behoeven de opleidinqen/studenten? 
Kloppen de benodigde studentenaantallen? 
Zijn de te behalen studentenaantallen reëel? 
Is doorstoom mbo-hbo-wo haalbaar? 
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1 Het afhaken van een van de onderwijsinstellingen. 

Automotive house 

Welke partijen komen in aanmerking voor een plaats in het automotive house en welke niet? 
Op welke locatie komt het house? Voorlopige huisvesting versus nieuwbouw 
Wie gaat het house financieren en exploiteren? 
Mogelijke belangen verschillen met andere promotionele automotive instellingen. 
Wie gaat betalen voor de gezamenlijke ruimtes? 
Hoe wordt er omgegaan met geheimhoudingsproblemen 
Verschillende partijen die zich in het Automotive house willen vestigen vertegenwoordigen een 
groot deel van de Nederlandse automotive industrie en willen zeaaenschap. 

Financiën 

Mogelijkheid op geen of te weinig investeerders. 
Het geld benodigd in de eerste fases van de HTACampus is afkomstig van de overheid. Het zijn 
lange en trage trajecten om geld beschikbaar te krijgen. 

Verder de huur/exploitatie problematiek (of bij ruimtelijke ordening). 

Contributie aan HTACampus voor diensten. Wordt dit in huur verwerkt 
Subsidies; enige scepsis bij de rest van automotive Nederland. Locale overheden betalen voor 
locale belangen. Landelijke overheid dient rekening te houden met de gehele automotive sector. 

Acquisitie 
Duidelijkheid acquisitie organisatie. Wie is vormen de acquisitie organisatie? 
Worden nieuwe HTACampus deelnemers tot het acquisitie overleg toegelaten? 
Wat zijn de taken van de acquisitie organisatie 
Waar ligt de afbakening? Acquisitie van bedrijven of ook opdrachten voor bedrijven 
Wie binnen de acquisitie organisatie heeft er beslissingsrecht over nieuwe potentiële partners? 
Belangenverschillen van betrokkenen in acquisitie organisatie 
Blijft de acquisitie organisatie bestaan na 2015? Hoe is de acquisitie op termijn georganiseerd? 
Welke invloed hebben nieuwe HTACampus partijen in acquisitie organisatie? Deze kunnen de 
balans verstoren 
Er is geen passief acquisitiebeleid. De bestaande schillenstructuur is wellicht niet afdoende. 
Wie betaalt de acquisitie voering? Hoe is de verhouding tussen de betalenden, de belangen en 
de inspraak. 
Betalen nieuwe partners ook aan de acquisitie voering? 
Zijn de HT ACampus doelen haalbaar voor acquisitievoering? 
Welke markten moeten benaderd worden? 
Welke bedrijven moeten benaderd worden? 
Hoe dienen die bedrijven benaderd te worden? 
Concurrentie gevoelige informatie kan beperkt gedeeld worden in acquisitie overleg. Hoe dient 
hiermee te worden omgegaan? 
Geen beleid m.b.t. het creëren van kritieke massa. Toelatingseisen voor toekomstige partners: 
In de beginfase breed definiëren om kritieke massa te kunnen genereren?, of strakker definiëren 
in verband met lange termijn beleid (strategie). 
Hoe past een bedrijf binnen HTACampus. Zijn er bepaalde samenwerkingsvormen voor ogen 
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waarop geselecteerd kan worden? 
Gaan nieuwe partners contracten aan met HTACampus? 
Gaan nieuwe partners een bijdraqe of vorm van contributie betalen aan HTACampus? 
Onderzoek werkelijke intenties van een partner. Waarom wil een bedrijf op de HTACampus 
komen? 
-horizontale en verticale samenwerking 
-resources delen 
-kennis delen 
-netwerken met andere partijen/ contacten van de campus(partijen) gebruiken 
-gebruikmaken van naam/reputatie/identiteit 

Het gevaar van het kiezen van een acquisitierichting die te ver weg ligt bij de reeds aanwezige 
bedrijven. 
Acquisitierichtinq die te nauw qedefinieerd is 
Acquisitierichtinq die te breed qedefinieerd is 
Acquisitierichtinq die elders al heel sterk is en waarmee het moeilijk concurreren is. 
Richting die teveel of geheel gericht is op aanwezige bedrijven faciliteiten en comoetenties. 
Er zijn continu updates nodig van markt, technologische ontwikkelingen van zowel de 
automotive industrie wereldwijd als van de bedrijven op de HT ACampus zelf. Eigen strategie 
dient herzien te kunnen worden. 
In hoeverre is een partner werkelijk bereid kennis en capaciteit te delen en openheid te geven 
om aan de campusgedachte te kunnen voldoen .(transparante resources). Ook motivatie speelt 
een rol. 
Belangen probleem verschillende bedrijven (concurrentie) gevoeliqheid info 

Overig 
Hoe haalbaar ziin de olannen?Haalbaarheidsonderzoek naar de olannen en doelen 
Definitie van succes. Wanneer is campus succesvol en wat gebeurt er als dat wel of niet 
gehaald wordt. Wie bepaalt dat? 
Reputatie Helmond kan mogelijk een probleem zijn m.b.t. aantrekken van studenten en 
arbeidskrachten. 
Campus moet passen binnen de bestaan de landelijke innovatieprogramma's en automotive 
federatie initiatieven . 
De verschillende gebouwen op de campus beheerd door verschillende partijen die allemaal 
eigen plannen hebben. Daarin moet eiqenliik uniformiteit zijn 
Gevaar: buiten vragen ook reclame praat 
Niet voldoende personeel/studenten. Reoutatie Helmond 
Zet activiteiten op een rij in een blokjesschema en per stap de bijbehorende vragen en 
aanvullinqen 
Aan wie wordt de huur betaald? Wie waarborgt de huurprijzen op lange termijn. Hoe gaan de 
operationele kosten betaald worden? 
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7.4 Praktijkbevindingen Acquisitie 
In deze bijlage zijn de mogelijke probleemsituaties en aandachtspunten uit de praktijk voor 
acquisitie weergegeven. Voordat deze punten als risico aangemerkt kunnen worden, dient 
gekeken te worden of een genoemd punt inmiddels in het businessplan beschreven staat, en 
of het binnen de gestelde scope van acquisitie (paragraaf 4.1.3.) past. Staat een punt niet in 
het businessplan of acquisitieplan en valt het wel binnen de scope van acquisitie, dan wordt 
het beschouwd als risico en is het opgenomen in de risico identificatie in hoofdstuk 4. 

Acquisitie In Businessplan of scope 
acquisitieplan 

Duidelijkheid acquisitie organisatie. Wie is Ja Ja 
vormen de acquisitie orqanisatie? 
Worden nieuwe HTACampus deelnemers tot Nee Ja 
het acquisitie overleg toeqelaten? 
Wat zijn de taken van de acquisitie organisatie Niet geheel Ja 
Waar ligt de afbakening? Acquisitie van 
bedrijven of ook opdrachten voor bedrijven 
Wie binnen de acquisitie organisatie heeft er Nee Ja 
beslissingsrecht over nieuwe potentiële 
partners? 
Belangenverschillen van betrokkenen in Nee Ja 
acquisitie organisatie 
Blijft de acquisitie organisatie bestaan na Nee Ja 
2015? Hoe is de acquisitie op termijn 
georganiseerd? 
Welke invloed hebben nieuwe HTACampus Nee Ja 
partijen in acquisitie organisatie? Deze kunnen 
de balans verstoren 
Er is geen passief acquisitiebeleid. De Nee Ja 
bestaande schillenstructuur is wellicht niet 
afdoende. 
Wie betaalt de acquisitie voering? Hoe is de Nee Ja 
verhouding tussen de betalenden, de 
belangen en de inspraak. 
Betalen nieuwe partners ook aan de acquisitie 
voering? 
Zijn de HT ACampus doelen haalbaar voor Ja Nee 
acquisitievoering? 
Welke markten moeten benaderd worden? Ja Nee 
Welke bedrijven moeten benaderd worden? Ja Nee 
Hoe dienen die bedrijven benaderd te Ja/nee Nee 
worden? 
Concurrentie gevoelige informatie kan beperkt Nee Ja 
gedeeld worden in acquisitie overleg. Hoe 
dient hiermee te worden omgegaan? 
Geen beleid m.b.t. het creëren van kritieke Nee Ja 
massa. Toelatingseisen voor toekomstige 
partners: In de beginfase breed definiëren om 
kritieke massa te kunnen genereren?, of 
strakker definiëren in verband met lange 
termijn beleid (strategie). 
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Hoe past een bedrijf binnen HTACampus. Zijn Nee Ja 
er bepaalde samenwerkingsvormen voor ogen 
waarop geselecteerd kan worden? 
Gaan nieuwe partners contracten aan met Nee Ja 
HTACampus? 
Gaan nieuwe partners een bijdrage of vorm Nee Ja 
van contributie betalen aan HT ACampus? 
Onderzoek werkelijke intenties van een Nee Ja 
partner. Waarom wil een bedrijf op de 
HTACampus komen? 
-horizontale en verticale samenwerking 
-resources delen 
-kennis delen 
-netwerken met andere partijen/ contacten van 
de campus(partijen) gebruiken 
-gebruikmaken van naam/reputatie/identiteit 
Het gevaar van het kiezen van een Ja Nee 
acquisitierichting die te ver weg ligt bij de 
reeds aanweziqe bedrijven. 
Acquisitierichting die te nauw gedefinieerd is Ja Nee 
Acquisitierichtina die te breed aedefinieerd is Ja Nee 
Acquisitierichting die elders al heel sterk is en Ja Nee 
waarmee het moeiliik concurreren is. 
Richting die teveel of geheel gericht is op Ja Nee 
aanwezige bedrijven faciliteiten en 
competenties. 
Er zijn continu updates nodig van markt, Ja Ja 
technologische ontwikkelingen van zowel de 
automotive industrie wereldwijd als van de 
bedrijven op de HTACampus zelf. Eigen 
strategie dient herzien te kunnen worden. 
In hoeverre is een partner werkelijk bereid Nee Ja 
kennis en capaciteit te delen en openheid te 
geven om aan de campusgedachte te kunnen 
voldoen.(transparante resources). Ook 
motivatie speelt een rol. 
Belangen probleem verschillende bedrijven Nee Ja 
(concurrentie) qevoeliqheid info 
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7 .5 Risicolijsten 

Onderstaande risicolijsten zijn samengesteld uit Loosemore, 2004 van Helvoirt, 2008, de 
man 2004, Mohr, 2004. De weergegeven risico's en faalfactoren zijn een selectie uit de 
originele lijsten waarbij geselecteerd is op een mogelijke rol in een campus organisatie. 

HUMAN 
effectief communiceren, zelfde taal 
werk en leef omstandigheden 
misdaad incl. spionage, omkopen, 
terrorisme 
beveiliging 
relaties met industrie 
werk ziekte 
kwaliteiten en beschikbaarheid van 
personeel 
houding van personeel t.o.v. kwaliteit, 
kosten veiligheid en vertrouwen 
betrouwbaarheid van het personeel 
cultuurverschil problemen 
recruitment, het verkrijgen van het juiste 
personeel 
intimidatie en discriminatie 
schade, sabotage vandalisme 
diefstal 
omkoperij 
verschillende normen en waarden 
misverstanden 
Gebrek aan besluitvaardigheid 
onredelijkheid 

ENVIRONMENT 
Natuurinvloeden 
Vervuiling 
Bedreigde diersoorten 
Lucht, land, water vervuiling 
Gevaarlijke afvalmaterialen 
Regelgeving 
Geluidsoverlast 

COMMERCIELE EN WETGEVINGEN 
Buitenlandse wetgevingen 
Financieel 
Contracten 
Onenigheden, claims 
Einddatums 
Aansprakelijkheid 
Fraude en corruptie 
Uitvoerbaarheid van contracten (met de 
regering) 
Vertraging in de te verkrijgen grond 
Contract veranderingen 
Leveringsproblemen 

Complexe contracten binnen 
samenwerking bijv. in joint ventures e.d. 
Vertraging door geschillen 

MANAGEMENT 
Kwaliteit van de documentatie 
Kwaliteit van de informatie om 
beslissingen te kunnen maken 
Kwaliteit van de planning (realistisch) 
Coördinatie tussen de 'aannemers' 
Motiveren van mensen 
Communicatie 
Besliskunde 
leiderschap 
Omgang met crisis, noodplannen 
Monitoren en control systeem 

ECONOMISCH 
Beschikbaarheid van geld (bronnen) 
Complexiteit van de 
financieringsconstructies 
Kosten van financiering., rentes e.d. 
Beschikbaarheid van extra, reserve 
gelden 
Salariskosten 
Prijsinflatie 
Marktfactoren, omzet fluctuaties 
Valuta veranderingen 
Cash flow problemen 
Faillissementen 
Lokale en internationale belastingen 
Prijs fluctuaties van goederen en services 

BUSINESS PARTNERS 
Communicate 
Liquiditeit business partners 
De mogelijkheden en bereidheid om 
(optijd) te betalen 
Krediet rating 
Duidelijkheid in perceptie, compatibility en 
verwachtingen van alle partijen 
Contracten nakomen 
Houding ten opzichte van 
veranderringen,in kosten en tijd 
Houding in geschillen 
Beschikbaarheid van informatie over 
business partners 
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Houding t.o.v. omgeving, veiligheid, 
kwaliteit, etc. 
Vertrouwen 
Relaties uit het verleden 
Toekomstige business relaties 
Technische kennis, knowhow 
Compatibility in bedrijfscultuur, etc, 
Reactie snelheid, bureaucratie 
Organisatie structuur 
kwaliteit van goederen (denk aan de naam 
van de campus, we willen geen prutsers) 
betrouwbaarheid 
afhankelijkheid van de partner 

POLITIEK 
Douane zaken, embargo's 
importheffingen, motieven 
Stabiliteit van regio's 
Benodigde vergunningen en documentatie 
Regeringsbeleid 
Het veranderen van regering (beleid) 
Veranderingen van belastingen 
Te verwachten (milieu)wetgevingen 
Onteigeningen 

TU/e 
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Risico's in de gebiedsontwikkeling: naar van Helvoirt, 2008 

Grondexploitatie risico 

Grondprijsrisico: de grondpositie kan niet onder de aangenomen voorwaarden worden 
ekocht. Risico's met betrekkin tot verwervin en vallen hieronder. 

Risico bouwrijp maken: de kosten om het gebied bouwrijp te maken vallen hoger of lager uit 
dan de in eerdere fases ingeschatte kosten. Hieronder vallen risico's met betrekking tot 
bodemsanerin , sloo , milieuvervuilin en archeolo ie. 
Risico woonrijp maken: de kosten om het gebied woonrijp te maken vallen hoger of lager uit 
dan de in eerdere fases ingeschatte kosten. Hieronder vallen onder andere risico's met 
betrekkin tot roenvoorzienin en, verhardin en en straatmeubilair. 
Risico bovenwijkse voorzieningen : de bovenwijkse voorzieningen vallen goedkoper of 
duurder uit dan tevoren gepland. Bovenwijkse voorzieningen zijn bijvoorbeeld wegen, 
groenvoorzieningen,speelplaatsen, riolering en openbare verlichting. De kosten hiervoor 
moeten, voor zover zij het gevolg zijn van de realisatie van de gebiedsontwikkeling, 
edra en worden door die ontwikkelin . 

Subsidierisico: verwachte subsidies en bijdragen van het rijk en/of provincie worden niet 
verkre en. 

Macro-economisch risico 

Renterisico: de volatiliteit van de rente is anders dan verwacht. 
Risico economische activiteit: de economische activiteit is anders dan verwacht. 
Economische activiteit wordt in Nederland vaak uit edrukt in Bruto Binnenlands Product. 

Afzetrisico algemeen 

Hieronder vallen alle overige financiële risico's die te maken hebben met de exploitatie van 
het vastgoed. 

Prijsrisico: de verkoop- of verhuurprijzen van het vastQoed vallen mee of teQen. 
Risico marktwijzigingen: onverwachte toe- of afname van vraag en aanbod van het te 
ontwikkelen vastQoed door veranderde marktomstandiQheden. 
Risico afzetsnelheid: de afzetsnelheid van het vastgoed neemt onverwachts toe of af. 
Risico afzethoeveelheden: de afzethoeveelheden van het vastQoed vallen mee of teQen. 

1 nvesteringsrisico 

Hieronder valt een groot aantal risico's. Deze risico's zijn in het algemeen projectspecifiek en 
hebben te maken met de bouw van het vastgoed . 

Bouwkostenrisico: de bouwkosten vallen hoger of lager uit dan gepland. 
Vertragingsrisico: onverwachte vertraging van de bouw van het vastgoed (bijvoorbeeld 
vanwege slechte weersomstandigheden). 
Kwaliteitsrisico: de verwachte kwaliteit wordt niet behaald. Er wordt niet voldaan aan het 
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Pro ramma van Eisen, de ontwer - en bouwtechnische kwaliteit is onder de maat. 

Politiek en maatschappelijk risico 

Bij de ontwikkeling van een plangebied moet rekening worden gehouden met het 
beleidskader dat door de landelijke, provinciale, regionale en de gemeentelijke overheid is 
vastgesteld. De overheid moet bovendien altijd verantwoording kunnen afleggen aan de 
maatschappij . Een groot aantal risico's kan optreden met betrekking tot de volgende punten 

Politiek en maatschappelijk risico: door verandering van politieke en maatschappelijke 
doelstellin en , vinden wïzi in en laats in de oors ronkelïke lannen. 
Risico wijziging wet- en regelgeving : van hoger hand wordt wet- en regelgeving 
veranderd:bïvoorbeeld aanbestedin sre els, milieunormen, veili heidsnormen. 
Procedurerisico: procedures inzake bestemmingsplannen en streekplannen vinden geen 
doorgang of lopen vertragingen op. De gewenste ontwikkeling blijkt (toch niet) binnen de 

emaakte lanolo ische bestemmin te assen. 

Planontwikkelinqrisico 

Samenwerkingsrisico 

Een gebiedsontwikkeling komt tot stand door de samenwerking van een aantal partijen. 
Hierdoor kunnen risico's met betrekking tot de projectorganisatie, verantwoordelijkheid- en 
aansprakelijkheidsrisico's en risico's met betrekking tot de strijdige belangen van partijen 
ontstaan. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan: 

Risico gemeenschappelijke doelen en belangen: gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, 
bouwbedrijven en gebruikers willen allemaal in meer of mindere mate invloed uitoefenen op 
het ro·ect, maar hebben andere doelstellin en en belan en. 

aansprakelijkheden en de kosten-batenverdeling binnen de projectorganisatie zijn niet 
duidelïk vast ele d. 
Risico wisseling van functionarissen: kennis gaat verloren, bij de wisseling van 

ro · ectmedewerkers. 
Cultureel risico: culturele verschillen waardoor conflicten ontstaan binnen organisaties of 
tussen personen met verschillende normen, waarden, managementstijlen en 
besturin sfilosofieën. 

Risico's voor samenwerken. Mohr (2005) 

Het gevaar van verlies van autonomie en controle 
Het gevaar van verlies van bedrijfsgeheimen 
Regelgeving en mededingings rechten 
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Faalfactoren de Man (2004) 

Teveel partners in de samenwerkinq aanweziq 
Trage besluitvorming 
Samenwerking met een partner die niet (daad)krachtig genoeg is 
Te qrote afhankelijkheid van een specifieke partner 
Teveel vertrouwen in te zwakke relaties met partners 
Vertrouwen op exclusieve verbanden (afhankelijkheid) 
Belangrijke type partners missen in het netwerk 
De mix van partijen in het netwerk is te divers 
Interne competitie binnen het netwerk. Niet per definitie neqatief 
Netwerk is te klein om met meerwaarde te kunnen functioneren. 
De afwezigheid van collectief bestuur binnen de samenwerking of netwerk 
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7.6 Missende succesfactoren acquisitie 
Succesfactoren en actiepunten zijn afkomstig uit de literatuur betreffende science parks, 
clusters, netwerken en uit actieplannen van andere campussen. De te noemen punten 
vormen een risico wanneer deze punten zonder aandacht blijven bij het ontwikkelen van de 
HTACampus 

1. Selectiecriteria voor de selectie van bedrijven die toegelaten kunnen worden op het 
park. Voorbeelden zijn: 'overeenkomstige doelen' 'passende bedrijfsidentiteit' , passen 
binnen netwerk (Shah 2008, de Man, 2004) nog voor marktpotentieel. 

HTACampus selecteert op competenties en marktpotentieel. Voor overeenkomstige 
doelen en passende bedrijfsidentiteit zijn geen concrete selectiecriteria. 
Risico: ja 

2. Spin-off effecten van bedrijven zien te vangen die op de campus aanwezig zijn. 

Door het acquisitie overleg worden de (acquisitie)activiteiten van de partners 
overlegd en gekeken naar mogelijke kansen die daaruit voortvloeien. 
Risico: nee 

3. Proactieve acquisitie bedrijven Kennispark (ontwikkelmaatschappij). Een campus 
moet een proactief acquisitie beleid hebben en daarbij gebruik maken van de kennis 
en financiële middelen van ontwikkelmaatschappijen. 

HT ACampus werkt aan een proactief 
ontwikkelmaatschappijen als NV Rede 
vertegenwoordigd. 
Risico: nee 

acquisitie 
en een 

beleid en daarin zijn 
instantie als Brainport 

4. Ontwikkelen communicatiemateriaal ten behoeve van promotie en acquisitie. 

HTACampus beschikt over promotiemateriaal en een website in ontwikkeling. Door 
samenwerking met landelijke organisaties als de federatie Holland automotive en atc 
en HTAS in combinatie met de betrekkelijk geringe omvang van de Nederlandse 
automotive industrie, is het verkrijgen van bekendheid in Nederland geen groot 
probleem. voor internationale doeleinden is meertalig promotiemateriaal beschikbaar 
en is er vertegenwoordiging in verschillende internationale handelsreizen 
Risico: nee 

5. Een bedrijvenmix waarbij consultancy bedrijven, en kwaliteitscontrole bedrijven niet 
mogen ontbreken. Onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke type bedrijven een 
vereiste zijn voor science park succes. 

Consultancy bedrijven, kwaliteitscontrole bedrijven zijn reeds aanwezig op de 
HTACampus. Een mix van verschillende type bedrijven is bij de start van het 
real isatietraject al aanwezig. Het is echter wel zaak dat dit in de toekomst, ook bij 
uitbreiding zo blijft 
Risico: nee 

6. Een science parks moet innovatief blijven door in staat te zijn zichzelf te vernieuwen 
door nieuwe bedrijven aan te trekken. De nieuwste ontwikkelingen van technologie 
en de markt moeten in de gaten gehouden worden. Beleid moet waar noodzakelijk 
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aangepast kunnen worden en daaruit volgt dat de juiste bedrijven aangetrokken 
dienen te worden. 

HTACampus houdt zicht op de ontwikkelingen van technologieën en de markt door 
het acquisitieoverleg waarin de nieuwste ontwikkelingen door de betrokken partners 
besproken worden. Daarbij is er een initiatief als de HTACampus leesgroep die 
ontwikkelingen buiten de HT ACampus inventariseert en rapporteert. 
Risico: nee 

7. Wie moet die partijen benaderen en in welke volgorde om een kritieke massa te 
kunnen genereren? 

Bestaat er een plan voor het zo snel mogelijk bereiken van kritieke massa. Kritieke 
massa is het minimum aantal bedrijven, werknemers die nodig zijn om na het 
initiatief het voortbestaan van de campus te kunnen garanderen en om voldoende 
aantrekkingskracht te hebben op potentiële partijen zodat er groei mogelijk is. Het is 
aan te raden een idee te hebben van wat deze minimale eisen zijn en om een plan te 
hebben hoe deze te kunnen bereiken. 
HTACampus heeft de te behalen doelen gesteld en beschrijft in het businessplan en 
acquisitieplan hoe deze bereikt dienen te worden. Van een specifiek plan m.b.t. het 
bereiken van een kritieke massa is geen sprake. Evaluatiemomenten zullen moeten 
uitwijzen of dit nodig zal zijn. 
Risico: ja 

8. Verkrijg een goed beeld van de trends in de omgeving. Inventariseer de 
competenties/kennis en de trends die er spelen in de relevante industrie. 

HTACampus heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in 
technologie en de markt zowel wereldwijd als Nederland en de directe omgeving . De 
bevindingen vormen het uitgangspunt van de HTACampus en zijn weergegeven in 
het businessplan 
Risico: nee 

9. Verkrijg meerdere inzichten van de bestaande uitgangssituatie. In navolging van punt 
8 is het belangrijk dat de inzichten niet eenzijdig verkregen worden. 

HTACampus heeft verschillende type bedrijven, instellingen, overheden betrokken bij 
het vormen van een visie, positionering en doelstellingen. Van een eenzijdige blik is 
geen sprake. Het is aannemelijk dat dit bij eventuele toekomstige ontwikkelingen ook 
zal gebeuren. 
Risico: nee 

10. Ontwikkel een gezamenlijk beeld van de gewenste toekomst. Een netwerkorganisatie 
zal gaan groeien door deelname van nieuwe partners. Deze nieuwe partners zullen 
betrokken moeten worden bij het bepalen van de te varen koers in de toekomst. 

HTACampus heeft in de huidige organisatiestructuur geen plaats ingeruimd voor de 
inspraak van nieuwe campus deelnemers 
Risico: ja 

11. Ontwikkel algemene verander doelen en een algemeen actie plan. 
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HTACampus heeft een inventarisatie gemaakt van de huidige en de gewenste 
situatie in 2015. De te ondernemen acties zijn opgenomen in het businessplan en het 
acquisitieplan. 
Risico: nee 

12. De triple helix en regionale ontwikkeling bureau samen laten werken in het opzetten 
van netwerken en gebruik maken van elkaars netwerk.. Overheid, 
onderwijsinstellingen/onderzoeksinstellingen en bedrijven vormen de typen partners 
die er op een campus horen te zitten. Zorg dat elk van de categorieën benaderd 
worden en maak daarna gebruik van de bestaande netwerken waarin ze opereren. 

HTACampus vanaf de initiatief fase contacten gehad met alle spelers van de triple 
helix. In de acquisitievoering zijn de onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheid 
betrokken via het acquisitieoverleg. De onderwijsinstellingen zullen in een apart 
overleg betrokken worden voor onder andere de acquisitie 'studenten' 
Risico: nee 

13. De bedrijfsstrategie van een partner moet passen bij de algemene strategische visie 
van de netwerk organisatie en van de andere individuele partner waar de meest 
intensieve samenwerking mee plaatsvindt. 

Met potentiële nieuwe partners voor de HTACampus worden gesprekken gevoerd om 
te onderzoeken of een dergelijke partner bij de HT ACampus past en welke 
wederzijdse voordelen er te behalen zijn. Een gestructureerde toetsing van een 
passende bedrijfsstrategie ontbreekt 
Risico: ja 

14. De competenties van een potentiële partner moeten passen de competenties reeds 
aanwezig in het netwerk of een gat opvullen van missende competenties. 

HTACampus selecteert de potentiële partners op core business en competenties. 
Van elke partner wordt een profiel opgesteld inclusief een SWOT analyse 
Risico: nee 

15. Een potentiële partner moet bij selectie onder andere beoordeeld worden op 
marktposities. In welke markt(en) opereert een potentiële partner en wat is de positie 
van die partner in de betreffende markt(en). 

Naast core business en competenties selecteert HTACampus potentiële partners op 
marktpositie. De acquisitie selectieprocedure staat beschreven in het acquisitieplan. 
Risico: nee 

16. Een potentiële partner moet bedrijfscultuur hebben die past bij de cultuur die er 
heerst bij de partijen waar hij mee samenwerkt. Een open en informele cultuur die op 
een campus moet heersen om een meerwaarde te vormen moet passen bij een 
potentiële partner. Een hiërarchische en gesloten cultuur kan hiermee botsen 

HTACampus heeft in het acquisitie selectieproces geen specifieke 
beoordelingspunten betreffende de bedrijfscultuur van een potentiële partner 
Risico: ja 

17. Alliantie of netwerk verleden van een bedrijf. Controleer of een potentiële partner 
eerder in allianties betrokken is geweest of in een netwerk gefunctioneerd heeft. 
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Slechte ervaringen kunnen een voorbode zijn voor mogelijk te verwachten 
problemen. 
HTACampus heeft in het acquisitie selectieproces geen specifieke 
beoordelingspunten betreffende het netwerkverleden van een potentiële partner. 
Risico: ja 

18. Zijn er concurrenten in het netwerk van de potentiële partner? Of een potentiële 
partner een concurrent is van een bestaande netwerk partner is meestal evident. 
Echter kunnen er wel concurrenten in het netwerk van de potentiële partner zitten die 
voor frictie op een campus kunnen zorgen 

HTACampus heeft in het acquisitie selectieproces geen specifieke 
beoordelingspunten betreffende concurrenten in het netwerk van een potentiële 
partner. 
Risico: ja 

19. Zijn er concurrenten van de toekomstig partner in het bestaande netwerk? Het betreft 
een belangrijk aandachtspunt omdat er verschillende argumenten zijn voor het kiezen 
voor een mogelijke concurrent van een reeds aanwezige campus partij op de 
campus. Het betreft onder andere: bescherming van bedrijfsgeheimen, onderlinge 
conflicten, maar ook kwaliteitsopvoering onder concurrentiedruk of wederzijdse 
klantenaantrekking. (hier wordt later op teruggekomen) 

HT ACampus heeft (nog) geen specifieke selectiecriteria met betrekking tot 
concurrerende bedrijven. Mogelijke probleemsituaties zijn echter in de opstartfase 
nog niet te verwachten 
Risico: ja 

20. Wat zijn de kansen van een samenwerking voor de rest van het netwerk? Zijn er 
naaste de beoogde samenwerking verdere kansen die de samenwerking biedt. 
Bijvoorbeeld samenwerkingmogelijkheden met andere bedrijven die reeds op een 
campus gevestigd zijn. 

HTACampus maakt van potentiële partners een profiel waaruit blijkt wat een bedrijf 
doet en in welke markt(en) ze opereert. De HTACampus is op de hoogte van de 
bedrijven en instellingen die er gevestigd zijn met de bijbehorende competenties. 
Mogelijke kansen tot samenwerking zullen in het selectiestadium ontdekt kunnen 
worden. 
Risico: nee 

21. Zijn aanverwanten van de toekomstig partner betrokken in conflicterende belangen?. 
Veel bedrijven bestaan niet op zichzelf, maar zijn dochter van een moederbedrijf of 
vormen als business unit een onderdeel van een bedrijf. In dat geval dient er met de 
mogelijke belangen van de 'moedermaatschappij' rekening gehouden te worden. 

HTACampus bekijkt in het acquisitie selectieproces de bedrijfsstructuur van potentiële 
partners en is daardoor op de hoogte van eventuele 'aanverwante' partijen. Daardoor 
kan er een inschatting gemaakt worden van mogelijke problemen 
Echter zijn er geen specifieke selectiecriteria gedefinieerd. 

Risico; ja 

22. Reputatie van bedrijven in netwerk of van het netwerk zelf. Een partner met een 
slechte reputatie kan die reputatie overdragen op het netwerk. Het hoeft niet per 
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definitie een reputatie in Nederland te zijn. Het is daarom raadzaam na te gaan welke 
reputatie een potentiële partner in het buitenland heeft. 
HTACampus is goed bekend met de automotive wereld in Nederland en daarbuiten 
en zal daarom vaak op de hoogte zijn van geldende reputaties. Echter een controle 
op reputatie vanuit verschillende oogpunten behoort niet specifiek tot het 
selectieproces voor acquisitie. 
Risico: ja 

23. Vertrouwen in de samenwerking. Vertrouwen is belangrijk in terugdringen van 
onzekerheden die samenwerkende partijen tegemoet gaan zien . Vertrouwen is een 
van de belangrijkste drijvende krachten achter het slagen van een samenwerking. 
Dat geld voor vertrouwen in algemene zin, als vertrouwen specifiek voor het kunnen 
delen van informatie. 

Vertouwen is een begrip dat moeilijk te beschrijven valt in termen van concrete 
factoren. Het betreft vooral een gevoel dat samenwerkende partijen moeten hebben 
en het is daarom aan de mensen die de samenwerking opzetten om dat te gevoel te 
bepalen. Uitgaande van de ervaring van de betrokken acquisitievoerders namens 
HTACampus zal vertrouwen een belangrijk onderdeel zijn van de partnerselectie 
Echter, vertrouwen is zo essentieel voor kennisdeling in partner selectie, dat het toch 
opgenomen word als aandachtspunt/ risico. 
Risico: ja 

24. Commitment. Tastbare input van een partner in de samenwerking. Inbreng van 
bijvoorbeeld geld of andere middelen in een vroeg stadium van de samenwerking is 
een teken van toewijding. Deze toewijding is een belangrijke factor voor het slagen 
van een samenwerking. 

HTACampus heeft in het acquisitie selectie proces geen specifieke procedures voor 
het inventariseren van de toewijding van een potentiële partner voor de HTACampus. 
(wellicht wel intentieverklaring) 
Risico: ja 

25. financieel rendabel. In hoeverre kan een samenwerking met een potentiële partner 
positieve financiële gevolgen hebben. 

Zowel een potentiële partner als de HTACampus zullen voordat zij een 
samenwerking aangaan bekijken in hoeverre de samenwerking wederzijdse 
voordelen oplevert. Financiële voordelen maken daar een onderdeel van uit. 
Risico: nee 

26. wederzijdse afhankelijkheid. Een gebrek aan wederzijdse afhankelijkheid tussen 
potentiële partners onderling of tussen een netwerk organisatie en een potentiële 
partner kan een succesvolle samenwerking in de weg staan. Toewijding en 
kwetsbaarheid zijn mogelijke belemmerende factoren. 

Potentiële partners moeten gekozen worden zodat er een vorm van wederzijdse 
afhankelijkheid bestaat tussen de HTACampus enerzijds en de potentiële partners 
anderzijds. In het huidige acquisitiebeleid is dit geen specifiek aandachtspunt 
Risico: ja 
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27. Een geschikte organisatiestructuur. De manier waarom de samenwerking bestuurd 

wordt moet passen bij het doel van de samenwerking en bij de aard van de 
betreffende partners. Bij de selectie van potentiële partners dient er rekening 
gehouden te worden met de manier waarop een samenwerking gecoördineerd en 
bestuurd wordt. 

HT ACampus besteedt middels gesprekken met potentiële partners aandacht aan de 
manier van samenwerken. Echter zijn er geen specifieke beoordelingsfactoren 
beschreven in het acquisitieplan. De meest concrete vorm van 
samenwerkingsstructuur is een huurcontract 
Risico: ja 

28. Communicatie. Effectieve communicatie en de bereidheid om informatie te delen zijn 
belangrijke factoren die bijdragen aan een samenwerkingssucces. Het kan zowel 
formele of informele informatie betreffen 

HTACampus heeft (nog) geen specifieke selectiecriteria met betrekking tot de 
bereidheid van potentiële partners om informatie te delen 
Risico: ja 

29. Sociale infrastructuur, vertrouwen voor kennisdeling, gedeelde visie. 
Om als science park te kunnen functioneren en op een high tech niveau te kunnen 
innoveren moeten de omstandigheden aanwezig zijn om kennis uit te wisselen. 
Vertrouwen is reeds eerder aan bod gekomen, sociale infrastructuur komt later aan 
bod. Een gedeelde visie op de ontwikkelingen in de markt/ technologieën en hoe 
daar op te reageren m.b.t. innovatie is van belang 

HT ACampus heeft gen specifieke selectiecriteria met betrekking tot sociale 
infrastructuur, vertrouwen en gedeelde visie. Sociale infrastructuur en vertrouwen 
komen elders aan bod. Met een gedeelde visie zal zeker rekening gehouden worden, 
maar het si niet specifiek opgenomen 
Risico: ja 

30. transfer van mensen tussen bedrijven onderling en instellingen. Mensen embeddeded 
hebben bij een partner 
Een belangrijke voorwaarde voor kennisdeling en gezamenlijke innovatie is het 
uitwisselen van mensen tussen bedrijven en instellingen en bedrijven onderling. Het 
kan zowel werknemers als studenten betreffen. Het is van belang dat nieuwe 
partners bereid zijn om relevant personeel uit te wisselen voor bijvoorbeeld een 
bepaald project. 
HT ACampus heeft geen specifieke selectiecriteria met betrekking tot het uitwisselen 
van mensen . 
Risico: Ja 

31 . lange termijn relatie is nodig voor er betekenisvolle overdracht van informatie kan 
plaatsvinden 
Om t komen tot gezamenlijke innovatie en kennisuitwisselingen zijn lange termijn 
relaties noodzakelijk. Het is daarom van belang dat een samenwerking voor langere 
termijn aangegaan wordt. 

Iedere organisatie zal in haar selectieproces trachten stabiele en lange 
samenwerkingen met een partner aan te gaan. Echter kunnen er belangen spelen 
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om toch korte relaties aan te gaan. Bijvoorbeeld het snel kunnen verhuren van 
ruimte. Als samenwerking toch een belangrijke reden van samenwerking is, dan is 
een samenwerking van korte duur een risico 
Risico: Ja 

32. + 33. Informatie uitwisseling dient gefaciliteerd te worden. Kennis bestaat uit tastbare 
kennis (gedocumenteerd) en niet tastbare kennis (in de vorm van kennis en 
competenties van mensen) . Met name de niet tastbare kennis is moeilijk om over te 
dragen. Formele en informele contacten zijn middelen om kennis over te dragen. 
Potentiële nieuwe partners zullen bereid moeten zijn om deel te nemen aan informele 
ontmoetingen, zoals borrels, lunches etc. en aan formele ontmoetingen zoals 
workshops en conferenties 

Potentiële nieuwe partners zullen gevraagd moeten worden deel te nemen aan 
dergelijke events. Dit gebeurt nog niet specifiek 
Risico: ja 
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7.7 Uitwerking risico analyse acquisitie missende succesfactoren 
Om een inzicht te geven in hoe de verschillende risico's beoordeeld worden, is een aantal 
uitgewerkt in deze paragraaf 

Risico analyse missende succesfactoren acquisitie 

• Selectiecriteria voor de selectie van bedrijven die toegelaten kunnen worden op het 
park. Voorbeelden zijn: 'marktpotentieel' en 'passende bedrijfsidentiteit' 

Selectiecriteria zijn nodig op de HTACampus om enerzijds te kunnen bepalen welke 
bedrijven benaderd zullen worden in de acquisitie. Anderzijds kunnen selectiecriteria dienen 
om te bepalen wie er op de HTACampus mag vestigen en wie niet (bijvoorbeeld in het geval 
van passieve acquisitie; situatie waarin een bedrijf zichzelf bij de HTACampus aandient) 
De kans dat het ontbreken van de juiste selectiecriteria een probleem gaat vormen is bijna 
zeker. Het is een kwestie van tijd voordat er passieve acquisitie plaatsvindt, of dat er 
onenigheden bestaan tussen de stakeholders over het wel of niet toelaten/acquireren van 
een bedrijf op de HTACampus. Omdat er in het businessplan en het acquisitieplan wel 
criteria vermeld staan, zoals hightech, en automotive wordt de kans gereduceerd tot 
waarschijnlijk 

Het gevolg kan zijn onenigheden tussen de stakeholders, het aantrekken van een verkeerd 
bedrijf (niet passend bij de HTACampus) of het mislopen van een geschikt bedrijf. 
consequentie is gemiddeld 

• strategie 
De strategie van een bedrijf moet passen bij de strategie van de HTACampus. Om de 
HTACampus te laten functioneren zoals bedoeld, is het van belang dat bedrijven op de juiste 
manier participeren. Dit kan voor elk bedrijf of instelling verschillend zijn. In algemene zin is 
het belangrijk dat nieuwe partijen weten wat de HTACampus doelen zijn en op welke manier 
die gehaald dienen te worden. De strategie van een bedrijf moet hierin passend zijn. 
Voor de HTACampus is het van belang om met strategie overeenkomsten rekening te 
houden bij het selecteren van bedrijven voor de acquisitie 
De kans dat dit tot werkelijke problemen zal leiden is waarschijnlijk; Hoewel er geen feitelijk 
checklist bestaan om strategie overeenkomsten te toetsen, wordt er wel degelijk aandacht 
besteed aan de potentiële kandidaten voor acquisitie. In het geval van passieve acquisitie 
dient men zorgvuldiger te werk te gaan. 
De gevolgen van bedrijven met een afwijkende strategie op de HTACampus zijn gemiddeld. 
Immers, de kans is groot dat een nieuw bedrijf aanzienlijk zal bijdragen aan een deel van de 
HTACampus doelen, namelijk aantal fte en aantal bedrijven. Echter het voldoen van de 
HTACampus aan de gedefinieerde unique selling points (acquisitieplan HTACampus, 2008) 
zoals bijvoorbeeld open innovatie en kennis deling, etc. kan wel bemoeilijkt worden. 

• bedrijfscultuur 
In het verlengde van een passende bedrijfsstrategie, geldt dat een passende bedrijfscultuur 
wenselijk is. Bedrijfscultuur is op een campus een belangrijke factor. De meerwaarde van de 
HTACampus ten opzichte van een normaal industrieterrein zit onder andere in het 
samenwerken van bedrijven met elkaar; het delen van kennis en bijvoorbeeld samen aan 
nieuwe projecten werken. Een informele manier van samenwerken is hierbij gewenst. Dat 
betekent dat de bedrijfsculturen van de betrokken bedrijven hierbij moet passen. 'Gesloten', 
formele en autoritair geleide bedrijven passen niet bij de gewenste en benodigde informele 
cu ltuur. De kans op bedrijven met een niet passende cultuur is waarschijnlijk. Hierbij moet 
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onder andere aan buitenlandse bedrijven gedacht worden. De gevolgen zijn dat een bedrijf 
niet kan functioneren binnen de HTACampus manier van werken. Dergelijke 
samenwerkingen lijken niet structureel ; gemiddeld tot zwaar. 

• Een kandidaat bedrijf dat in aanmerking komt voor acquisitie moet gecontroleerd 
worden op eerdere alliantie of netwerk samenwerkingen. 

Vele van de partijen om mee samen te werken zullen niet geheel nieuw of net opgestart zijn . 
Deze partijen hebben dus een verleden. Het nazoeken van dat verleden kan mogelijke 
problemen in de toekomst voorkomen. In de praktijk mislukken veel samenwerkingen. 
Wanneer een potentiële partner al meerdere van die mislukkingen achter de rug heeft, dan 
kan men zich afvragen hoe dat komt en of dit geen verhoogd risico inhoudt op het mislukken 
van een samenwerking met de HTACampus of met een van de gevestigde bedrijven. Het is 
ook bekend dat bedrijven die een goede reputatie hebben op het gebied van bilaterale 
samenwerking, helemaal niet geschikt zijn voor een netwerk samenwerking. 
Gezien relatief beperkte grootte van de high tech automotive industrie in Nederland is de 
kans dat dit een werkelijk probleem gaat opleveren onwaarschijnlijk. De consequentie kan 
zijn dat een samenwerking met een bedrijf verkeerd of stroef zal verlopen terwijl men hier 
van tevoren aanwijzingen voor had kunnen hebben; gemiddeld 

• Zijn er concurrenten in het netwerk van de toekomstig partner 

Zoals een toekomstig partner ongewenste concurrenten net zich mee kan brengen, kan een 
toekomstig partner ook direct een concurrent zijn van een reeds op de HTACampus 
aanwezig bedrijf. De kans dat een toekomstig partner een concurrent is van een reeds op de 
HTACampus gevestigd bedrijf is, zal ook zonder specifieke controle niet zo groot zijn. 
Immers de HTACampus is op de hoogte van de bedrijven en instellingen die reeds aanwezig 
zijn. De kans dat hieruit problemen gaan ontstaan is onwaarschijnlijk. De gevolgen kunnen 
wel zwaar zijn. In een omgeving waar samenwerking en kennisdeling belangrijk zijn, kan de 
aanwezigheid van concurrerende partijen tegengesteld werken. 

• Reputatie van bedrijven in netwerk of van het netwerk zelf 

Potentiële partners met een slechte reputatie, kunnen verder uitbreiden van het netwerk in 
gevaar brengen. HTACampus presenteert zich als het centrum van de high tech automotive 
industrie in Nederland. In die functie kan HTACampus zich geen slechte naam veroorloven. 
Het is daarom van belang bij het selecteren van partners rekening te houden met de 
reputatie van die partijen. Voorbeelden zijn slechte reputaties op het gebied van kwaliteit, 
milieu, personeelsbeleid of houding (arrogantie). Omdat de hightech automotive industrie in 
Nederland goed te overzien is, lijkt de kans klein dat zo'n reputatie over het hoofd gezien 
wordt. Wel dient men rekening te houden met het aantrekken van buitenlandse partijen. Het 
is denkbaar dat bepaalde bedrijven uit opkomende markten als China en Rusland een 
bedenkelijke reputatie hebben. Dit kan terecht zijn, maar ook gebaseerd zijn op 
vooroordelen. 
De kans dat reputatieschade door toedoen van een nieuw aangetrokken partij een 
daadwerkelijke negatieve invloed heeft op de (reputatie van) HTACampus is 
onwaarschijnlijk. De gevolgen van reputatieschade zijn breed. Het kan nieuwe bedrijven 
doen besluiten niet naar de HTACampus te willen komen. Dat geldt ook voor (hoogwaardig) 
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7.8 Stappenplan proactieve acquisitie HTACampus 
Stappenplan naar acquisitieplan HTACampus, 2008: 

TU/e 

De acquisitie van bedrijven voor de HTACampus gebeurt volgens een gestructureerd 
stappenplan. Allereerst rekent de HTACampus erop als magneet voor hoogwaardige 
automotive bedrijven te fungeren en zich in te gaan spannen om de vestiging van deze 
bedrijven op het HTACampus terrein te realiseren. Voor proactieve wervingsactiviteiten is 
onderstaand gestructureerd stappenplan opgezet. Als voorbeeld is dit stappenplan 
uitgewerkt voor gerichte acquisitie op hybride technologieën. Om gericht interessante 
partijen te kunnen benaderen (stap 5) dienen eerst targetmarkten onderscheiden te worden 
(stap 1 t/m stap 4). Dit stappenplanproces is schematisch weergegeven in onderstaande 
figuur met behulp van een concreet voorbeeld (hybride) en wordt vervolgens kort toegelicht. 

Stap 1 Stap2 Stap3 

~ 
t;1' 

stap4 

~ 
~ 

Schematisch stappenplan voor Acquisitie (Acquisitieplan HTACampus, 2008) 

StapS 

Betreffend schematisch stappenplan wordt bij proactieve acquisitie van bedrijven als volgt 
doorlopen: 

Stap 1 
Het uitgangspunt van de acquisitie van bedrijven door de HTACampus wordt gevormd door 
de HTAS speerpunten, zijnde Driving Guidance en Efficient Vehicle. Beide speerpunten 
hebben verschillende subthema's die relevant zijn voor het acquisitiebeleid van de 
HTACampus. Voor het acquisitieplan rondom deze speerpunten wordt door de HTACampus 
aangesloten bij het HTAS lnnovation Program. Evenementen en seminars die door HTAS 
geïnitieerd worden zullen door de HTACampus mede in het acquisitieplan als belangrijke 
structuur meegenomen worden. 

Stap 2 
De tweede stap bestaat uit het segmenteren van de doelmarkt(en) naar technologie 
segmenten (volgens de twee HTAS speerpunten). In bovenstaande figuur is het subthema 
hybride, dat onder speerpunt Efficient Vehicle valt, als voorbeeld genomen. Er is te zien dat 
in stap 2 segmenten zoals bijvoorbeeld accu en elektromotor ontstaan als relevante 
segmenten voor de werving van bedrijven. 

Stap 3 
De derde stap bestaat uit het creëren van een longlist op technologische segmenten en 
geografische indeling. Dit gebeurt door middel van desk research aangevuld met input van 
het acquisitie overleg. De output resulteert in een longlists met namen van bedrijven 
ingedeeld naar technologie type en naar geografische ligging. 

De longlist is vervolgens verder op te delen in geografische clusters. 
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Stap 4 
De vierde stap bestaat uit het creëren van een shortlist. Dit is een selectie uit de longlists van 
bedrijven die in stap 3 ontstaan is. De vragen die centraal staan bij het creëren van een 
shortlist zijn : 
Welke bedrijven zouden specifiek interessant kunnen zijn voor de HTACampus? 
Welke bedrijven zouden de HTACampus partijen interessant kunnen vinden voor hun eigen 
activiteiten? 
Is een samenwerking/ vestiging reëel? 

Betreffende vragen worden voorgelegd aan de acquisitiewerkgroep die tweewekelijks bij 
elkaar komt. Op basis van bovenstaande vragen en criteria zoals: bedrijfsprofiel, reeds 
bestaande relaties, concurrentie binnen HTACampus netwerk en bedrijfsnetwerk wordt de 
shortlist opgesteld. 

Stap 5 
De vijfde stap bestaat uit het opzetten van het aanvalsplan voor de daadwerkelijke 
proactieve werving van bedrijven. Stap 1 tot en met 4 hebben het doel om tot een selectie 
van een aantal interessante bedrijven voor de HTACampus te komen. Betreffende bedrijven 
die op de shortlist terecht zijn gekomen worden in stap 5 met behulp van een door de 
HTACampus gecoördineerde aanpak benaderd om hen te overtuigen van de voordelen die 
de HT ACampus voor hun bedrijfsbeleid kan genereren. Hoewel directe werving van de 
shortlist bedrijven voor de hand ligt in dit stadium, blijft ook overige werving van groot belang. 
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