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Kennisclustering 

Voorwoord 

Voor u ligt het eindresultaat van ons afstudeeronderzoek naar kennisclustering. Dit 

afstudeeronderzoek maakt dee! uit van de masteropleiding Construction Manangement and 

Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Door een gezamenlijk enthousiasme naar het onderwerp kennisclustering hebben we 

gekozen om ons in de laatste maanden van deze opleiding te verdiepen in dit onderwerp. 

Kennisclustering is naar onze mening de belangrijkste vorm van competitiviteit die Nederland 

de komende decennia dient te ontwikkelen zodat het welvaartsniveau op peil blijft. 

Tijdens het onderzoek hebben veel mensen ons geholpen en gesteund. Daarom willen wij 

graag, ten eerste, onze drie begeleiders bedanken; Wim Schaefer, voor de hulp bij het 

uitzetten van de rode draad van het onderzoek en het bewaken van het proces, Erik Blokhuis, 

voor de begeleiding met betrekking tot de inhoud van het verslag en de formulering van de 

onderzoeksvragen en Hans Kleine, voor zijn enthousiasme en inspiratie tijdens de 

brainstormsessies om te komen tot een toetsingsmodel. 

Verder willen we de personen bedanken die we hebben mogen interviewen tijdens het 

onderzoek. Deze interviews hebben ons inzicht gegeven in het verschil tussen theorie en 

praktijk. 

Tevens willen wij onze vriendinnen bedanken voor hun steun en hulp tijdens het schrijven 

van het verslag. Ten slot willen we ook nog Tibbe in 't Ven bedanken voor de motivatie die we 

van hem gekregen hebben om ons onderzoek binnen de gestelde datum af te ronden. 

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste dee! is de rapportage van het onderzoek. Het 

tweede dee! betreft de bijlagen waarin ondermeer ons vooronderzoek is opgenomen. 

Wij wensen u veel plezier met lezen. 

Eindhoven, 20 oktober 2006 

Johan van der Veld en & Vince in 't Ven 
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Kennisclustering 

Samenvatting 

Dit onderzoek heeft als doel te komen tot een toetsingsmodel voor provinciale 

beleidsmakers. Met dit toetsingsmodel zal uiteindelijk bepaald kunnen worden welke 

succesfactoren de betreffende regio bezit en welke succesfactoren ontbreken, die van belang 

kunnen zijn bij de ontwikkeling van een kenniscluster. 

Om het welvaartsniveau op hetzelfde niveau te houden en te verhogen is het van belang dat 

Nederland zijn concurrentiepositie in de wereld verbeterd. Met de concurrentiepositie van 

Nederland wordt het afzet percentage van producten en diensten in het buitenland bedoeld. 

Hoe hoger dit percentage is hoe hoger de concurrentiepositie is. Het verbeteren van deze 

positie is op twee manieren mogelijk. Ten eerste kan er geconcurreerd worden op de 'laagste 

prijs' markt. Aangezien dit een onmogelijke opgave is voor Nederland, door de heerschappij 

van de Aziatische landen op dit vlak, wordt Nederland gedwongen om de tweede manier om 

de concurrentiepositie te verbeteren toe te passen. Hierbij versterkt een land zijn 

concurrentiepositie door koploper te zijn binnen een markt, dit wordt behaald door middel 

van innovatiekracht. 

lnnovatie is het door middel van een verandering komen tot het succesvol introduceren van 

nieuwe producten, processen of diensten. Om innovaties te stimuleren is het van belang dat 

er voldoende uitwisseling en ontwikkeling van kennis plaats vindt. De Nederlandse regering 

wil dan ook dat Nederland een kenniseconomie wordt, dit om de concurrentiepositie van 

Nederland te kunnen blijven garanderen en verbeteren. Een kenniseconomie is een economie 

waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en 

toepassing van nieuwe technologie, of te wel innoveren (Van Dale, 2005). 

Michael Porter zegt hierover in zijn boek 'The Competitive Advantage of Nations', uit 1990 dat 

het clusteren van bedrijven leidt tot een grotere concurrentiekracht van bedrijven en regio's. 

Het clusteren van disciplines in een regio, kan een goede voedingsbodem creeren in het 

samenwerken bij het ontwikkelen van innovatieve producten. Verder vergroot deze fysieke en 

organisatorische samenvoeging de kans voor bedrijven kennis te nemen van nieuwe 

methoden en technieken uit aanverwante disciplines, die zij vervolgens kunnen toepassen 

binnen het eigen bedrijf. 

Nederland is doordrongen van het feit dat het clusteren van bedrijven een goede methode is 

om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren. De vele pogingen een kenniscluster 

te ontwikkelen en uit te bouwen tot competitieve regio's, draaien tot op heden vaak uit op 

een mislukking. Oacobs, 2006 en Brouwers, 2006) 

Een regio wordt gezien als een grensloos gebied. Dit gebied kan zo groot zijn als een 

gemeente maar ook een aantal landen omvatten. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de 

specialisatie van een bepaalde bedrijfssector binnen een bepaalde regio. 

Johan van der Velden & Vince in 't Ven 



Kennisclustering 

De ontwikkeling van een kenniscluster begint normaliter op provinciaalniveau. De overheid 

geeft in zijn beleid aan dat het zich de komende jaren wil richten op de kenniseconomie in 

Nederland. Om dit te kunnen realiseren is het stimuleren van het clusteren van 'kennis' een 

aangewezen middel. Een kenniscluster heeft vaak een bovenregionaal belang, omdat bij 

succes ook de omgeving van de regio profiteert. De ontwikkeling van een kenniscluster zal 

daarom vanuit de provinciale beleidsmakers gestimuleerd dienen te worden. 

Om te komen tot het toetsingsmodel voor provinciale beleidsmakers is het belangrijk te 

achterhalen wat de succesfactoren van een kenniscluster zijn. Voor het opstellen van de 

succesfactoren van een kenniscluster is in dit onderzoek de K.O.E.T.S methodiek (opgesteld 

door het Telematica lnstituut) als onderlegger gebruikt. Deze bestaande factoren, welke 

opgesteld zijn om !CT-clusters te herkennen, zijn herschreven naar succesfactoren geldend 

voor ieder willekeurig kenniscluster. De uiteindelijke 22 succesfactoren zijn opgedeeld in 5 

hoofdcategorieen; Kennis, Organisatie, Economie, Technologie, Sociaal. 

Met behulp van de opgestelde succesfactoren kan een goed beeld gegeven worden van de 

kansen van de betreffende regio met betrekking tot de mogelijke gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van een kenniscluster. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle kenniscluster 

groter waardoor de gewenste kenniseconomie gerealiseerd kan worden en de 

concurrentiepositie van Nederland versterkt. 
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1.1 

1.1.1 

1.2 

Kennisclustering 

lntroductie 

Aanleiding 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar kennisclustering en de vereiste 

succesfactoren die een regio dient te hebben om een succesvol kenniscluster te huisvesten. 

Om het welvaartsniveau te verhogen of te consolideren is het van belang dat Nederland zijn 

concurrentiepositie in de wereld verbeterd. Dit zou op twee manieren kunnen gebeuren. De 

eerste is door te concurreren op de "laagste prijs" markt. Omdat dit een onmogelijke opgave 

is, gezien de heerschappij van de Aziatische land en op dit vlak wordt Nederland gedwongen 

het op de tweede manier te doen. Hierbij concurreert een land door middel van 

innovatiekracht. Doordat een land voorloper is binnen bepaalde marktsegmenten behoud het 

de voorsprong op de "laagste prijs" Ian den en behoud het zijn concurrentiepositie. 

Michael Porter heeft in 1990 het boek "The competitiveness of nations" geschreven waarin 

hij de kracht van clusters beschrijft. In een cluster werken bedrijven samen zodat ze een 

innovatieve voorsprong kunnen krijgen of behouden op concurrerende regio's. 

Nederland is doordrongen van het feit dat clustering een goede methode is om de 

concurrentiekracht van Nederland te verbeteren en daarmee economische groei te behalen. 

Naast een aantal mislukkingen is het nog te weinig gelukt, geschikte clusters te stimuleren 

en uit te bouwen tot competitieve marktspelers. 

Uit vooronderzoek is gebleken dat er nog regelmatig onduidelijk is welke bedrijfssectoren 

wel en welke niet in aanmerkingen komen voor versterking middels kennisclustering. 

Provinciale beleidsmakers bevestigen de praktische toepasbaarheid van een model waarmee 

binnen een relatief korte tijd onderzocht kan worden of een bedrijfssector en een gebied te 

versterken zijn door middel van een kenniscluster. Door in een vroegtijdig stadium de 

haalbaarheid van een mogelijke ontwikkeling te bepalen kan er een kostenreductie binnen 

de initiatieffase optreden. 

Vooronderzoek 

Voorafgaand aan de formulering van de onderzoeksopzet van dit onderzoek is er een 

vooronderzoek uitgevoerd. Een conclusie uit dit vooronderzoek was dat het onduidelijk is 

wa~r en j anneer een kennisclustering toegepast kan worden. In bijlage I wordt hier dieper 

op ingegaan. 

Leeswijzer 

Dit rapport bestaat uit vijf delen waarvan drie kerndelen: de inleiding, de kern en het slot. In 

de inleiding wordt de context van dit onderzoek besproken en wordt uitgelegd hoe het 

onderzoek is aangepakt. De kern bestaat vervolgens uit een hoofdvraag, die op zijn beurt is 

opgedeeld in drie deelvragen. We concluderen het rapport in het slot. 

Johan van der Veld en & Vince in 't Ven 3 



STAP 1 

STAP 2 

STAP 3 

De inleiding bestaat uit drie hoofdstukken: 

1 De introductie van het onderzoek 

2 De context van het onderzoek 

3 De aanpak van het onderzoek 

De kern bestaat uit drie stappen 

Kennisclustering 

Stap 1 bestaat uit de deelvraag: Hoe is economische groei door middel van innovatie te 

stimuleren? Deze stap is verdeeld in drie hoofdstukken: 

4 Wat is economische groei? 

5 Wat is innovatie? 

6 Hoe kan economische groei door middel van innovatie behaald warden? 

Stap 2 bestaat uit de deelvraag: Wat houdt kennisclustering in? Deze stap is verdeeld in vier 

hoofdstukken: 

7 Wat is kennis(economie)? 

8 Wat is een kenniscluster en hoe draagt deze bij aan de economise he groei? 

9 Waar hangt het succes van kenniscluster vanaf? 

10 Hoe ontwikkelt een kenniscluster zich? 

Stap 3 bestaat uit de deelvraag: Wat kunnen provinciale beleidsmakers ondernemen om 

door middel van gebiedsontwikkeling. kennisclusters te stimuleren? Deze stap is verdeeld in 

twee hoofdstukken : 

11 Hoe kan gebiedsontwikkeling bijdrage aan de ontwikkeling van een 

kenniscluster? 

12 Hoe kan de provincie bepalen waar de kansen liggen voor gebiedsontwikkeling 

ten behoeve van een kenniscluster? 

Het slot bestaat uit 1 hoofdstuk: 

13 Conclusie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 

Johan van der Veld en & Vince in 't Ven 4 



Kennisclustering 

Context 

Door het ontstaan van een kennisomgeving ter hoogte van de huidige 'Silicon Valley' is er 

een enorme gebiedsontwikkeling op gang gekomen. Er heeft zich een hefboomeffect 

voorgedaan wat er voor zorgde dat ieder (inter) nationaal hightech bedrijf zich in de 'Silicon 

Valley cirkel' wilden vestigen. Het ontstaan van een kennisomgeving levert economische 

ontwikkeling op wat uiteindelijk leidt tot gebiedsontwikkeling. 

Michael Porterheeft in zijn boek 'The Competitive Advantage of Nations', uit 1990 bevestigd 

dat het clusteren van bedrijven kan leiden leidt tot een grotere concurrentiekracht van 

bedrijven en regio's. Door disciplines te clusteren en in een regio onder te brengen, wordt 

een goede voedingsbodem gecreeerd tot samenwerken bij het ontwikkelen van innovatieve 

producten. Verder vergroot deze fysieke en organisatorische samenvoeging de kans dat 

onderzoekers kennisnemen van nieuwe methoden en technieken uit aanverwante disciplines 

die zij vervolgens kunnen toepassen binnen de eigen discipline. 

In navolging van 'Silicon Valley' en de theorieen van Porter zijn er vele initiatieven ontstaan 

die hetzelfde economisch succes wilden nastreven. Een enkel initiatief is echter geslaagd 

(hierbij valt te denken aan de 'DSP Valley' in Leuven) maar velen van hen zijn nooit van de 

grond gekomen of hebben de van te voren gestelde economische ontwikkeling niet gehaald. 

Dhr Jacobs, hoogleraar aan de Universiteit van Groningen en expert op het gebied van 

clustering zegt hierover: "Zoa/s bij innovatie in het a/gemeen, is er ook bij clustering meer 

sprake van mis/ukkingen dan van successen. Vooral omdat vee/ beleid op dit vlak berust op 

wishful thinking. Denk aan de vele pogingen tot kopieren van 'Silicon Valley' over de gehele 

wereld: van 'Silicon Glen' in Schot/and (al fang weer /eegge/open) over de vele '/CT-clusters' 

in Nederland tot de 'Multimedia Supercorridor' in Maleisie: Ook in andere sectoren heeft men 

daar gerege/d last van. Een aantal jaren ge/eden waren ze bij het ministerie van Economische 

Zaken noga/ wild over een soort cluster op het vlak van e/ektromagnetische 

vermogenstechniek, intussen al fang niets meer over vernomen." 

Nog steeds spelen beleidsbepalers, overheden, Kamers van Koophandel, 

ondernemersverenigingen, grote bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen, met het idee 

een kenniscluster op te zetten. Zodoende de concurrentiekracht van een regio of land te 

verstreken en daarmee economische groei te behalen. Na uitgebreid onderzoek van 

adviesbureaus of gegevens uit de praktijk blijken veel van deze initiatieven niet haalbaar te 
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Kennisclustering 

zijn. Een terugkerend probleem is dater te weinig belangrijke 'succesfactoren' aanwezig zijn 

die kunnen leiden tot een succesvolle kenn iscluster. 

Recentelijk is gebleken bleek dat het 'innovatieplatform', dat in 2003 is opgezet om de 

kenniseconomie in Nederland te stimuleren, niet voldoende vruchten afwerpt. (van den 

Steenhoven, 2006) Met name de bureaucratie in Nederland voorkomt dat het geld niet snel 

en bij de juiste initiatieven terecht komt. Op dit moment behoren 70% van de bedrijven in 

Nederland bij de mogelijke subsidieontvangers van de innovatieregeling behorend bij het 

innovatieplatform. Er worden geen specifieke bedrijfstakken en regio's gekozen waarmee 

Nederland zijn kennis en daarmee concurrentiepositie wil verbeteren . 
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3.1 

PROBLEEMSTELLI NG 

3.2 

DOELSTELLI NG 

3.3 

VRAAGSTELLING 

Kennisclustering 

Probleemstelling en aanpak 

Probleemstelling 

Uit de context is naar voren gekomen dat het voor beleidsmakers en met name provinciale 

beleidsmakers, een omvangrijke opgave is om door middel van kennisclustering tot 

economische groei te komen. lnitiatieven van clustering mislukken vaker dan dat ze een 

succes worden. Binnen de globalisering van de economie is het clusteren van bedrijven en 

instelling echter van belang om een innovatieve voorsprong te behouden en / of te krijgen. 

Om toekomstige generaties minimaal dezelfde welvaart te kunnen bieden als nu zal het 

ontwikkelen van kennisclusters beter, sneller en innovatiever moeten gaan. 

De probleemhebbers binnen dit onderzoek zijn de provinciale beleidsmakers. De overheid 

heeft besloten dat Nederland zich zal moeten richten op de kenniseconomie wil het 

competitief blijven met de rest van de wereld. Dit kan gebeuren door middel van 

kennisclustering. Door het versterken van specialistische regio's kan er kennisvoordeel 

behaald worden . Regio's beslaan meestal een groter gebied dan gemeentelijke grenzen 

waardoor het initiatief tot het clusteren van kennisintensieve bedrijven vanuit de provinciale 

beleidsmakers zal moeten komen . 

.Er ls te wei~ig duiJ; 'lijkheid over de meest essentiele succesfactor~n voor de ontwikkeling 

· "'.~n een kenniscluster waardoor initi.atl~en van de provineiale beleidsmakers mislukken. 
;i~W;W :, . > -w , ,,. -;~,- ,;.,·, >; y 

Doelstelling 

Een toetsingsmodel ontwikkel; n voor di 'provinciale beleidsmakers waarmee getoetst kan 
,, ,. 

worden of een regio' in comb,inatie met een bedrijfstak voldoende potentie hebben om 
-1: . :,, <?i ':::50~!1\Wk <it-._< ,, _,,;)).fl~:> ·,)i 

door niiddel van gebiedsontw{kkeling t f komen toff?en kenniscluster. 

Onderzoeksvragen 

3.3.1 Vraagstelling 

Naar aanleiding van de probleemstelling en de doelstelling kan de volgende vraagstelling 

geformuleerd worden: 

• :< 

van kennjsclustering? 
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STAP 1 

STAP 2 

STAP 3 

3.4 

MODEL 

Kennisclustering 

3.3.2 Deelvragen 

Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling zijn er drie deelvragen opgesteld. Deze 

vragen worden besproken in drie verschillende stappen . Deze deelvragen zijn vervolgens 

opgedeeld in verschillende subvragen. 

■ Wat is economische groei? 

■ Wat is innovatie? 

■ Hoe kan economische groei door middel van innovatie behaald worden? 

Stap 2 Wat houdt een kenniscluster in? 

■ Wat is kennis(economie)? 

■ Wat is een kenniscluster en hoe draagt deze bij aan de economische groei? 

■ Waar hangt het succes van een kenniscluster vanaf? 

■ Hoe ontwikkelt een kenniscluster zich? 

Stap 3 Wat kunnen de provinciale beleidsmakers ondernemen om de ontwikkeling 

van kennisclusters te stimuleren? 

■ Hoe kan gebiedsontwikkeling bijdrage aan de ontwikkeling van een kenniscluster? 

■ Hoe kan de provincie bepalen waar de kansen liggen voor gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van een kenniscluster? 

Onde~oeksbenadering 

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een model waarmee 

provinciale beleidsbepalers kunnen toetsen of een bepaalde bedrijfstak en een bepaalde 

locatie over de eigenschappen beschikken die nodig zijn om uit te groeien tot een 

succesvolle kenn i sclusteri ng. 

Een simpele versie van het uiteindelijke model is in figuur 3.1 weergegeven. 

Bedrijfstak? 

Ken ni sclusteri ng? 

~-- G_e_b_ie_d_? __ ) 

Figuur 3.1 Schematische weergaven van het uiteindelijke model. 

Alvorens te komen tot dit model zal eerst uitgezocht dienen te worden wat de kansen zi jn van 

een succesvolle kennisclustering. Wanneer het duidelijk is aan welke voorwaarden voldaan 

moet zijn om te kunnen komen tot een succesvolle kennisclustering zal het herkennen van en 

uitvoeren van mogelijk nieuwe projecten een duidelijkere en eenvoudigere opgaven worden . 
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3.5 

STAP 1 

STAP2 

STAP 3 

Kennisclustering 

Door de aard van het probleem is het onderzoek samen te vatten als een explorerend 

onderzoek. Het onderzoek zal daarom uitgevoerd worden aan de hand van een 

literatuurstudie en door middel van interviews met experts. 

Aanpak en methodiek 

De aanpak en methodiek per stap is voor de verschillende te doorlopen stappen al volgt weer 

te geven: 

Stap 1 Hoe is economische groei door middel van innovatie te stimuleren? 

Om deze vraag te beantwoorden zal eerst gekeken worden naar wat economische groei en 

innovatie inhouden binnen Nederland. Dit zal onderzocht worden door middel van een 

literatuur studie. 

Vervolgens kan er antwoord gegeven worden op de vraag hoe economische groei door middel 

van innovatie te stimuleren is. Dit zal eveneens onderzocht worden door middel van een 

literatuur studie en aanvullend daarop met interviews met experts en belanghebbende. 

Stap 2 Wat houdt kennisclustering in? 

Om deze vraag te beantwoorden zal eerst gekeken worden naar wat het begrip 

'kenniseconomie' inhoudt. Het begrip 'kenniseconomie' zal bestudeerd worden aan de hand 

van literatuur. 

Vervolgens wordt er een antwoord gezocht op de vraag wat de term 'kennisclustering' 

inhoudt. Ook dit zal geschieden middels een literatuurstudie en interviews met experts. 

Om antwoord te geven op de vraag: "Waar hang! het succes van een kenniscluster vanaf 

hangt?"is er een case studie uitgevoerd naar 3 verschillende cases. 

Vervolgens zal er antwoord gegeven worden op de vraag: "Hoe ontwikkeld een kennisc/uster 

zich?" Hierbij zal gebruik gemaakt worden van het case onderzoek en zal daarnaast 

aanvullend literatuur onderzoek gebruikt worden. Tevens wordt er van de opgedane kennis 

uit interviews gebruik gemaakt. 

Stap 3 Wat kunnen provinciale beleidsmakers ondernemen om de ontwikkeling van 

kennisclusters te stimuleren? 

Om deze vraag te beantwoorden zal eerst gekeken worden naar het begrip 

'gebiedsontwikkeling'. Dit laatste zal eveneens gebeuren door middel van een 

literatuurstudie op dit vakgebied. 

Om uiteindelijk te komen tot een toetsingsmodel zullen de belangrijkste succesfactoren die 

voortgekomen zijn uit bovenstaand onderzoek gebruikt word en als input voor het model. 
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3.6 

3.7 

Kenn i sclusteri ng 

Afbakening 

Dit onderzoek richt zich uitsluitend op de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van kennisclusters om te komen tot duurzame economische groei. Hierbij wordt als 

onderzoeksgebied Nederland aangehouden maar voor een groot dee! is het onderzoek ook 

toepasbaar op andere landen. 

Resultaatsverwachting 

Met het toetsingsmodel zal uiteindelijk bepaald kunnen worden welke succesfactoren de 

betreffende regio bezit en welke succesfactoren ontbreken. Op deze manier kan er een goed 

beeld gegeven worden van de kansen voor de gebiedsontwikkeling ten behoeve van een 

bepaalde kenniscluster. Hierdoor wordt de kans op een succesvolle ontwikkeling van een 

kenniscluster groter waardoor de gewenste economische groei behaald kan word en . 

Uiteindelijk zal het toetsingsmodel gevalideerd worden door de gegevens van twee case 

studies te gebruiken als input voor het model. De uitkomst van het model zullen ten slotte 

word en voorgelegd aan experts waarna de gegevens word en verwerkt. 
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HOE 15 

Context van stap 1 binnen het onderzoek 

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de volgende vraagstelling: "Hoe 

kunnen provincia/e beleidsmakers investeren in gebiedsontwikkeling ten behoeve 

van kennisc/ustering?" 

Kennisclusters hebben als doe( innovatie te stimuleren en daarmee 

concurrentievoordeel te behalen. Om antwoord te kunnen gegeven op de 

vraagstelling wordt er, binnen deze eerste stap van het onderzoek, dieper 

ingegaan op de begrippen economische groei en innovatie. Vervolgens zal er 

gekeken worden hoe economische groei met behulp van innovatie is te 

stimuleren. Om een duidelijk beeld te krijgen van deze begrippen worden ze in 

deze stap los gezien van kennisclustering. Met deze kennis als basis, kan er in 

stap 2 antwoord worden gegeven op de vraag in hoeverre kennisclustering 

hieraan kan bijdragen. Binnen dit onderzoek wordt er gekeken vanuit het 

perspectief van duurzame economise he groei in Nederland. 

ECONOMISCHE GROEI DOOR MIDDEL 

VAN INNOVATIE TE STIMULEREN? 

lnleiding 

Om te kunnen achterhalen hoe economische groei, door middel van innovaties, gestimuleerd kan worden, 

wordt er eerst gekeken wat economische groei is en hoe dit gemeten kan worden. Vervolgens zal het begrip 

'innovatie' toegelicht warden. Wanneer deze begrippen duidelijk zijn kan er antwoord gegeven worden op de 

vraag "Hoe economische groei ontstaat en hoe deze door middel van in nova tie te stimuleren is?". 



4.1 

4.2 

WAAROM GROEI? 

Kennisclustering 

Wat is econ om ische groei? 

lnleiding 

De toekomst van de economische groei binnen Nederland en Europa hangt van twee 

sleutelonzekerheden af. De eerste betreft de mate waarin landen bereid en in staat zijn om 

internationaal samen te werken. Op Europees niveau is het de uitdaging om slagvaardig te 

blijven opereren en tegelijkertijd de legitimiteit te behouden. Een belangrijke vraag is of 

Europa kiest voor een gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende problemen, of dat 

lidstaten meer belang hechten aan hun eigen soevereiniteit en identiteit. Ook op mondiaal 

niveau spelen belangrijke vraagstukken van internationale samenwerking, waaronder milieu 

en handelsliberalisatie. De tweede sleutelonzekerheid voor Europa is de hervorming van de 

collectieve sector. Aile Europese landen krijgen in de komende decennia te maken met een 

vergrijzende bevolking, verdergaande individualisering en een naar verwachting toenemende 

loonongelijkheid tussen hoog- en laagopgeleiden . Deze trends verhogen de druk op de 

collectieve sector. De vraag is voor welk niveau van publieke voorzieningen de lidstaten van 

de Europese Unie zullen kiezen. Welke taken worden verricht door de collectieve sector en 

welke word en afgestoten en overgelaten aan de markt? (CPB, 2004-a) 

Een hoge economische groei is dus te behalen door het collectieve stelstel in te perken en in 

toenemende mate samen te gaan werken met de Europese landen. Het nadeel van deze hoge 

economische groei is dat er een groter verschil tussen rijk en arm ontstaat en de sociale 

zekerheid wordt verminderd. Een lagere economische groei kan vermindering van de 

welvaart betekenen maar wel een gelijke verdeling van inkomens en meer aandacht voor 

milieukwesties. Een uitgebreid onderzoek naar het effect van verschillende groeiscenario's is 

uitgevoerd als vooronderzoek voor dit verslag en te vinden in bijlage II. 

Om antwoord te krijgen hoe economische groei door middel van innovatie te beYnvloeden is 

zal er in dit hoofdstuk eerst de term economische groei worden beschouwd. Dit zal gebeuren 

binnen de context van duurzame economische groei binnen Nederland. 

Het doel van dit hoofdstuk is om een definitie van economische groei te formuleren, 

waardoor duidelijk wordt wat economische groei inhoudt. Wanneer duidelijk is wat 

economische groei inhoud, kan er verder worden ingegaan op de vraag hoe economische 

groei door innovaties is te stimuleren. 

Wat is economische groei 

In 2004 heeft het kabinet ingestemd met de notitie 'Kiezen voor Groei' (Ministerie van EZ, 

2004). Hierin zijn door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid voorstellen en voornemens opgesteld die voor het herstel van de 

economie en behoud van welvaart moeten zorgen. 

Het kabinet kiest voor duurzame economische groei om een hoge levensstandaard in 

Nederland te behouden en te continueren. 

In deze notitie stelt het kabinet voorstellen op die verdeeld zijn over drie hoofdterreinen. 

Deze drie hoofdterreinen vormen middelen om de economische groei op een duurzame 
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4.3 

DEFINITIE BNP 

DEFINITIE BBP 

■ 

■ 

■ 

Kennisclustering 

manier te stimuleren . De eerste mogelijkheid om hiertoe te komen is het versterken van de 

concurrentiepositie binnen Europa en de Wereld . Ten tweede het activeren van mensen om 

daarmee het arbe idsproductiviteitniveau te verbeteren, en als laatste 'slimmer werken' . 

Om een concurrentiepositie van een land te verbeteren kan er ondermeer voor een verhoging 

van de arbeidsproductiviteit en het 'slimmer werken' warden gekozen . De laatste twee 

mogelijkheden kunnen daarom gezien warden als middel om de concurrentiepositie te 

versterken . 

Arbeidsproductiviteit is de hoeveelheid producten die per tijdseenheid geproduceerd wordt 

per arbeider. (Wikipedia, 2006). Een hoge productiviteit per arbeider ontstaat door: scholing 

arbeidsverdeling of specialisatie en kapitaalintensiteit (de inzet van kapitaalgoederen) 

(Wikipedia, 2006). Hoe bekwamer de werkgevers zijn hoe hoger de arbeidsproductiviteit. 

De mate van arbeidsproductiviteit hangt ook samen met de technologische vooruitgang. De 

groei hiervan wordt bepaald aan de hand van het innovatieklimaat, de opbouw van menselijk 

kapitaal en de maatschappelijke acceptatie van nieuwe technologieen. (CPB, 2004-b) 

Onder ' slimmer werken' verstaat men het creeren van meer ruimte voor ondernemers en 

innovatie. Om dit te bereiken zijn door het Ministerie van Economische Zake verschillende 

maatregelen opgesteld . De belangrijkste maatregelen voor het vervolg van dit onderzoek 

zijn: 

het stimuleren van kennisgebieden die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie; 

een nieuw beleid opstelten voor de toelating van kenniswerkers die een bijdrage leveren aan 

de kenniseconomie. 

het bevorderen van innovatie bij kle inere en jongere bedrijven . 

Uit de bovenstaande aandachtspunten kan warden afgeleid dat kennis en innovatie 

belangrijke speerpunten zijn om te komen tot economische groei . In hoofdstuk 6.2 wordt er 

verder ingegaan op, hoe economische groei tot stand kan komen . 

Hoe kan economische groei gemeten warden? 

Na bovenstaande beschouwing over de inhoud van de term 'economische groei' is het van 

belang om te weten hoe economische groei gemeten kan word en. 

Om economische groei meetbaar te maken zal de toename van de economische activiteiten 

zichtbaar warden door het te vergelijken met een eerdere gemeten indicator van 

economische groei. De meest gebruikte indicator is de procentuele toename van het bruto 

nationaal product (BNP) of bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking over 

een bepaalde periode. 

Het bruto nationaa/ product is de waarde van de totale productie aan goederen en diensten 

van de inwoners van een land. {Wikipedia, 2006) 

Het bruto binnenlands product is de waarde van a/le in een land geproduceerde goederen en 

diensten gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar). (Wikipedia, 2006) 
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4.4 

DEANITIE 

ECONOMISCHE GROEI 

Kennisclustering 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek definieert 'economische groei' dan ook als: "De 

procentuele volumegroei ten opzichte van een jaar eerder van het bruto binnenlands product 

tegen marktprijzen." 

Deze indicatoren krijgen de laatste jaren steeds meer kritiek omdat ze verouderd zouden zijn 

en gepaard gaan met ernstige tekortkomingen. Een punt van kritiek is dat wanneer het BNP 

gedeeld wordt door het aantal inwoners van een land de maat van rijkdom en / of armoede 

niet kan worden afgelezen. Ondanks de duidelijke indicatie voor rijkdom en armoede is het 

BNP geen goede maatstaaf om de welvaart van een land weer te geven. Dit blijkt tevens uit 

een citaat van Dany Jacobs: "There is little virtue in high income if it is achieved simply by 

running down reserves or productive capacity. . .. when capital runs out there will be no 

income at all" Oacobs 1991, p224). Er wordt geen rekening gehouden met een mogelijke 

inkomstenverdeling (verschil tussen arm en rijk) en er wordt niet gekeken naar de 

hoeveelheid vrije tijd naast de economische productiviteit. 

Ondanks deze kritiek om het 'BNP' of 'BBP' als indicator van de economische groei, wordt er 

in dit onderzoek toch gebruik van gemaakt, omdat deze indicatoren wereldwijd warden 

geaccepteerd door politici, economen en financiers, om de economische groei van landen en 

regio's aan te geven (Daly,1994). Door gebruik te maken van andere indicatoren wordt het 

moeilijker om in dit onderzoek gebruik te maken van bestaande economische cijfers en 

zullen de resultaten minder gemakkelijk gebruikt kunnen worden voor vervolg onderzoek. 

Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek is naar voren gekomen wat economische groei is en hoe deze 

behaald kan worden. Tevens is beargumenteerd waarom in dit onderzoek voor de indicatoren 

'BNP' en 'BBP' voor de meting van economische groei gekozen wordt. 

Het antwoord op de vraag wat economische groei is kan nu worden weergegeven in de vorm 

van een definitie van economische groei: 

£en toename van economische activiteiten die uitgedrukt wordt in een procentuele 

volumegroei van het BBP ten opzichte van een jaar eerder. 

Hierbij dient opgemerkt te warden dat wanneer er een afname is er sprake is van een 

negatieve groei en dan spreken we van economische krimp. 

Uit de voorstellen van het kabinet om economische groei te realiseren blijkt dat 'kennis' en 

'innovatie' belangrijke begrippen zijn om deze groei te behalen. Om de onderzoeksvraag van 

stap 1 "Hoe is economische groei door middel van innovatie te stimuleren" te kunnen 

beantwoorden zal er in het volgende hoofdstuk verder onderzocht warden wat het begrip 

'innovatie' inhoud en hoe dit bijdraagt aan economische groei. 
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5.1 

5.2 

INNOVATIEPROCES 

Kennisclustering 

Wat is innovatie? 

lnleiding 

Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt is 'innovatie' een sleutelwoord om tot de gewenste 

economische groei te komen. Om te kunnen begrijpen hoe je economische groei kunt 

stimuleren door te innoveren is het van belang om te weten wat innovatie is. Het doel van dit 

hoofdstuk is om tot een definitie te komen voor innovatie. 

Wat is innovatie? 

lnnovatie is de invoering van iets nieuws (Van Dale, 2006). Vaak betreft innovatie een nieuw 

product. Dit kunnen echter ook nieuwe technieken, nieuwe organisatievormen of een nieuwe 

markt zijn (Lambooy, 1981). 

Ook wordt innovatie vaak in verband gebracht met verbeteren . Om duidelijk te krijgen wat 

een innovatie is, wordt er eerst naar het verschil gekeken tussen een innovatie en een meer 

sprekend begrip 'de uitvinding'. Garcia en Calantone (2002) merkten in dit kader op dat 

innovaties anders zijn dan uitvindingen. Een ontdekking welke nooit in productie wordt 

genomen, blijft een uitvinding. Pas als een ontdekking een waarde voor de onderneming 

toevoegt, zelfs als dat in de vorm van kostenbesparingen is, kan het volgens Garcia en 

Calanone een innovatie genoemd worden. Ook Smits (2000) maakt dit onderscheidt tussen 

een uitvinding (inventie) en een innovatie. Bij een innovatie is van belang dat de verandering 

met succes gerntroduceerd wordt en er waardevermeerdering optreed. Bij een uitvinding 

hoeft dit niet het geval te zijn. 

Het verschil tussen een innovatie en een uitvinding zal hieronder kort verder worden 

verduidelijkt door het proces van een 'innovatie' te beschrijven. In dit onderzoek wordt het 

innovatieproces opgedeeld in vier stappen. De eerste stap is het ontwikkelen en verzamelen 

van ideeen om uiteindelijk tot een ideevorming te komen. Dit kan door iets nieuws te 

ontwikkelen, maar ook door bijvoorbeeld het samenvoegen van twee bestaande ideeen tot 

een nieuw idee. Als bekend voorbeeld kan het Senseo koffiezetapparaat worden genoemd 

(zie figuur 5.1). De tweede stap is het ontwerpen en uitwerken van een concept. De derde 

stap is de productie om uiteindelijk via, de laatste stap, marketing en 

verspreiding tot een innovatie te komen. 

Om daadwerkelijk van een innovatie te kunnen spreken moeten de laatste 

twee fases met succes worden doorlopen. Wanneer dit niet gebeurd 

spreekt men van een uitvinding. Hieruit komt naar voren dat innoveren 

niet noodzakelijk samengaat met een nieuwe uitvinding, maar ook kan 

voortkomen uit bijvoorbeeld het slim toepassen van nog niet op de markt 

Figuur 5.1 Senseo gebrachte of bestaande producten. 
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5.3 

DEFINITIE INNOVATIE 

Kenn isclusteri ng 

Uit de beschrijving van het innovatieproces komt naar voren dat het effect van een innovatie 

waardecreatie is, doordat 'iets' met succes wordt verspreid. Hieruit blijkt dat innovatie een 

middel is dat kan bijdragen aan het behalen van economische groei. 

Conclusie 

In de literatuur zijn verschillende definities van innovaties te vinden. Zo definieert het 

Ministerie van Economische Zaken innovatie als: "Vernieuwing van producten, diensten en 

bedrijfsprocessen". Het woordenboek Van Dale spreekt over een vernieuwing. Naast 

vernieuwing wordt er ook vaak gesproken van een verandering. Zo definieert Tidd (2001) 

innovatie als: "verandering van de dingen die een organisatie aanbiedt of waarop zij dit 

creeert en af/evert". 

Kenmerkend is dat iedere definitie spreekt over 'iets nieuws' of 'verandering'. Dit kan dan 

een nieuw product, proces, dienst of markt zijn. Het antwoord op de vraag wat innovatie is 

kan nu worden weergegeven in de vorm van een definitie van innovatie. Om tot deze definitie 

van innovatie te komen, kijken we naar het proces van innoveren en wat het effect van de 

innovatie is. 

Door midde/ van een verandering komen tot het succesvol introduceren van nieuwe 

producten, processen of diensten. 

Het begrip 'succesvol' geeft aan dat het een resultaatverbetering oplevert voor de organisatie 

door een toename van de klantwaarde. Dit ontstaat wanneer de innovatie de behoefte van de 

klant invult. Hierdoor treedt er uiteindelijk concurrentievoordeel op voor een onderneming. 
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6.1 

6.2 

■ 

■ 

■ 

Kennisclustering 

Hoe kan economische groei door middel van innovatie 
behaald worden? 

lnleiding 

Economische groei kan op verschillende manieren beYnvloed warden, waarbij een 

onderscheid gemaakt kan warden in manieren die op korte termijn effectueren en 

mogelijkheden die op lange termijn effect sorteren. In dit onderzoek wordt enkel alleen naar 

economische groei op lange termijn gekeken omdat, er in onze visie gestreefd dient te 

word en naar een duurzame ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de mogelijkheden om te komen tot 

economische groei om daarmee het belang van innovaties aan te duiden. Vervolgens wordt 

er gekeken hoe innovatie kan bijdrage aan economische groei en welk proces hiervoor 

doorlopen dient te warden. 

Wat zijn de beinvloedingsfactoren van economische groei? 

Door een indicatie te krijgen hoe economische groei behaald kan warden en welke 

beinvloedingsfactoren daar een rol bij spelen wordt er getracht om de mogelijkheden om te 

komen tot economische groei door middel van innovatie in verhouding te zien met andere 

oplossingen. 

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over de 

hoofdlijnen van het te voeren sociale en economische beleid en over belangrijke wetgeving 

op sociaal-economisch terrein. Vanuit dit oogpunt hebben ze een aantal determinanten 

benoemd die direct beYnvloeding hebben op de economische groei. Deze determinanten zijn 

onderverdeeld in een drietal factoren (SER, 2004): 

de (toename van de) omvang en benutting van de potentiele beroepsbevolking, 

de accumulatie van kapitaal (zowel investeringen van bedrijven en overheid in fysiek kapitaal 

als investeringen in menselijk kapitaal), 

de technologische ontwikkeling: ontwikkeling en toepassing nieuwe technologieen. 

Deze determinanten kunnen alien bijdrage aan een langere termijn groei, echter zorgt alleen 

de determinant 'technologische ontwikkeling' voor een duurzame groei, daar waar de andere 

twee slechts een eenmalige groeiimpuls geven. 

Om duurzame economische groei te ontwikkelen is het ontwikkelen en toepassen van nieuwe 

technologische ontwikkelingen een belangrijk speerpunt. Van belang is hierbij dat een land 

probeert voor te !open op andere Ian den wit het een stabiele concurrentiepositie innemen. 
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REGIO 

COMPETITIVITEIT 

Kennisclustering 

De gtobatisering van de economie heeft er toe geteid dat er een weretdwijde competitie is 

ontstaan tussen bedrijven en daarmee ook tussen tanden. Door deze toegenomen 

concurrentie wordt het steeds betangrijker onderscheidend te zijn van de concurrentie. 

Votgens Porter (1990) is concurrentie tussen bedrijven binnen een regio goed voor de 

economische groei van de betreffende regio omdat deze concurrentie het toepassen van 

nieuwe technotogieen versnett. Hierdoor zijn alle bedrijven binnen de regio in staat beter te 

concurreren met bedrijven buiten deze regio. 

Met een regio wordt een geografisch gebied bedoeld waarin een bepaalde techniek centraal staat. Een 

regio houdt geen rekening met provinciegrenzen of landsgrenzen. En kan daardoor uit meerdere 

landen bestaan. 

Box6.1 

Ats regio is het betangrijk dat de concurrentiekracht, ook wet competitiviteit genoemd, 

vergroot wordt, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat de bedrijven binnen een regio weg 

geconcurreerd word en. Onder competitiviteit wordt door de Europese Commissie verstaan: 

'Het vermogen om goederen en diensten te produceren die internationaa/ kunnen warden 

verkocht tegen een prijs die een hoog en blijvend inkomen genereert'. Of meer in het 

atgemeen ats: 'Het vermogen van bedrijven, sectoren, regio's, /anden en supranationale 

gebieden om, onder blootstelling aan internationale concurrentie, een relatief hoog niveau 

van inkomen en werkge/egenheid te genereren'(Europese Commissie, 1999). 

De mate waarin een regio competitief is kan gemeten worden naar aanteiding van 318 

verschiltende criteria (IMD, 2005). Deze criteria zij onder te verdeten in 20 subgroepen 

onderverdeetd over 4 hoofdgroepen. Deze hoofdgroepen bestaan uit economische prestatie, 

efficientie van de overheid, efficientie in ondernemingen en infrastructuur. 
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Economic Performance Government Business Efficiency Infrastructure 
Efficiency 

Domestic Economy Bask Infrastructure 
Public Finance Productivity 

International Trade Technological 
Rscal Policy Labor Market Infrastructure 

International 
Investment Institutional Framework Finance Scientific Infrastructure 

Employment Business Legislation Management Practices Health and Environment 

Prices Societal Framewori< Attitudes andValues Education 

label 6.1: competitiviteit factoren (IMO World Competitiveness Yearbook) 

In tabet 6.1 zijn de betangrijkste factoren wetke de competitiviteit van een regio kunnen 

be"i"nvtoeden weergegeven. In de votgende paragraaf wordt de betangrijkste subgroep 

besproken waarmee competitiviteit behaatd kan worden. 
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Kennisclustering 

Hoe komt economische groei tot stand? 

Uit diverse literatuurbronnen blijkt dat een duurzame economische groei voornamelijk 

behaald wordt door middel van productiviteitsgroei. Voor Porter is productiviteit het 

belangrijkste concept om tot competitiviteit te komen zoals blijkt uit het onderstaande citaat: 

"/ believe that many policy makers, like many corporate executives, view the sources of true 

competitiveness regional competitiveness within the wrong framework. If you believe that 

competitiveness comes from having cheap capital, and low cost labour, and low currency 

prices and if you think that competitiveness is driven by static efficiency, then you behave in 

a certain way to help industry. However, my research teaches that competitiveness is a 

function dynamic progressiveness, innovation, and an ability to change and improve. Using 

this framework, things that look useful under the old model prove counterproductive". 

(Porter, 1992, p. 40) 

Ook het Centraal Planbureau geeft aan dat productiviteit een belangrijke factor is om 

economische groei te behalen,: "Bestendige stijging van de welvaart is a Ileen bereikbaar via 

een gestage stijging van de arbeidsproductiviteit' (CPB, 2001). 

Productiviteit 

Met productiviteit wordt de efficientie weergegeven waarin een organisatie of een hele 

economie de beschikbare productiemiddelen om weet te zetten in een gewenst resultaat. De 

term 'productiviteit wordt dan ook vaak gebruikt als indicator voor de economie. Op macro 

niveau wordt de term gebruikt om aan te geven hoeveel geld er wordt verdiend per hoofd van 

de bevolking, door het bruto binnenlands product (BBP) per werkende te meten. Op het 

niveau van de bedrijven (micro) wordt de term gebruikt als indicator voor de mate waarin de 

middelen van een organisatie doelmatig word en ingezet om producten te generen . 

- Het macro-niveau is de bredere politiek-juridische, economische, sociaal-demografische en 

technologische omgeving. (Vandenbroere, 2003). 

- Het meso-niveau bestaat enerzijds uit de basiscondities die vraag en aanbod regelen en 

anderzijds uit de bedrijfstak waarvan de ondememing deel uitmaakt. (Vandenbroere, 2003). 

- Het micro-niveau betreft kleine netwerken of ondememingen. 

BOX6.2 

Uit onderzoek van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam 

(SEO, 2003) blijkt dat de productiviteitsgroei afhangt van: 

de kwaliteit van het fysieke kapitaal, 

het verbetering van de vaardigheden van de beroepsbevolking, 

technologische vooruitgang, 

nieuwe organisatievormen. 
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Uit de 3 determinanten van economische groei, zoals opgesteld door de Sociaal Economische 

Raad, bleek (paragraaf 6.2) al dat technologische ontwikkelingen de voornaamste manier van 

duurzame economische groei is . 

lnnovatievermogen 

Nadat in hoofdstuk vijf de definitie van innovatie is geconcludeerd, "door middel van een 

verandering komen tot het succesvol introduceren van nieuwe producten, processen of 

diensten " en nu ook bekend is hoe innovatie bijdraagt aan het behalen van economische 

groei, namelijk door de mogelijkheid om de productiviteit te verhogen, is een logische 

volgende stap het kunnen meten van het innovatievermogen van een regio . Dit dient als 

indicator van de economische kracht van een regio. lnnovatie is een belangrijke factor in het 

verklaren van verschillen in economische kracht, dit blijkt ook uit het volgende citaat van 

Porter (2003): "De regionale presentaties zijn sterk afhanke/ijk van de clusters en de vitaliteit 

en hoevee/heid aan innovaties binnen de regio." 

Er zijn verschillende factoren waarmee innovatievermogen is te meten (Louter, 2005) . De 

belangrijkste zijn : 

het aantal patenten (vastlegging alleen recht tot het exploiteren van een uitvinding) 

de omvang van onderzoek- en ontwikkelinginspanningen (Research & Development) , 

het aandeel van 'nieuwe' producten of diensten in de totale omzet, 

de aanwezigheid van technologisch hoogwaardige typen bedrijvigheid en 

de kwaliteiten van het arbeidsaanbod (onder andere te meten via het opleid ingsniveau). 

Hierbij kan er een onderscheid gemaakt worden in inputs of outputs van het innovatieproces. 

Bij inputs kan gedacht worden aan R&D-inspanningen en aan personeel met bepaalde 

kwatificaties zoals het opleidingsniveau. Bij outputs kan worden gedacht aan het aantal 

patenten. Hierbij dient vermeldt te worden dat het gaat om een indicator die met name 

technologische innovatiekracht meet. lnnovaties op het gebied van procestechnologie en 

nieuwe vormen van marketing en organisatie van bedrijfsprocessen warden met deze 

indicatoren niet gemeten. Deze factoren zijn ook niet van belang bij het concurreren op 

productniveau. 

Economische groeimodellen 

Uit voorgaande paragrafen is naar voren gekomen dat het proces naar economische groei 

met twee tussen stappen verloopt. Door middel van innovatievermogen kan er een 

productiviteitsverhoging optreden. Door deze productiviteitsverhoging ontstaan er een 

competitiviteitvoordeel wat uiteindelijk leidt tot economische groei. In paragraaf 6 .2 is al 

naar voren gekomen dat een regio gezamenlijk kan optreden en hierdoor 

concurrentievoordeel kan behalen . In deze paragraaf word en twee groeitheorieen besproken 

die aasluiten bij het versterken van regio's . 

Om economische groei te behalen zijn er verschillende theorieen toegepast. Door het 

analyseren van deze groeimodellen kunnen we beter bepalen hoe gebiedsontwikkeling 

ingevuld dient te warden om economische groei te behalen. 
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BACKING WINNERS 

BORDING CROSSING 

Kennisclustering 

In de klassieke economische visie op economische groei, productiviteit en innovatie wordt 

vooral aandacht besteed aan de capaciteiten van de bedrijven afzonderlijk, op vlak van 

competitiviteit en innovatievermogen . 

Door de globalisering is het belang van concurrentiekracht toegenomen, waardoor nieuwe 

theorieen zijn ontstaan. Om de concurrentiekracht te verhogen hebben veel ondernemingen 

een samenwerkingsstrategie. Door deze strategie haalt men niet alleen voordeel uit 

kostenbeperkingen, maar worden er ook dynamische voordelen behaald . Bij de 

innovatietheorieen ligt de nadruk op het wederzijds leren en kenniscreatie als bron van 

innovatie. Hierbinnen zijn bedrijven de centrale actoren in het innovatieproces, zij innoveren 

echter zelden alleen . lnnovatie gebeurt meer en meer in netwerken van bedrijven die elkaar 

aanvullen (De Bresson, 1999). Binnen de kenniseconomie krijgen regio's hierdoor een 

lerende dimensie. 

Theorie van Porter 

De bedrijfseconoom Michael Porter heeft in 1990 de theorie van regionaal samenwerken 

onder de aandacht gebracht door gebruik te maken van de clusterbenadering. Hierdoor is er 

een ware hype geweest die veel land en deed besluiten de richtlijnen van Porter te volgen. De 

clusterbenadering van Porter richt zich op de versterking van bewezen sterktes en 

specialisaties in een economie. Dit worden de 'backing winners' genoemd (Box 6.3). Door 

deze industrieen uit te breiden bestaat er een grotere kans op succes. Ook richt de 

clustertheorie zich ook op 'border crossing'. Door verschillende backing winners te 

combineren kunnen er nieuwe producten ontstaan. 

inglosers 

Het 'bude ind us die ooit 'voor veel 

welvaart hadden'gezorgd en nu a~'n h~t slechter vaarwater terecht waren gekomen, om de er weer 
·> . ·~, ~ , 

bovenop te helpen. Hierbij werd ·ge'investeerd in een industrie die zijn concurrentiepositie had 
¼,,· . ~ . .f 

Picking Winners 

Bij dit beleid wordt er vooral gefocused op industrieen die mogelijk in de toekomst tot een success 
, ,, ,;g; .; .. ··' , ", 

:'k~rmen leiden. Het .resultaat van een investering in een "picking winner~ is zeer -0nzeker en .in vele 
si;'.)t;,.. -· _ /iilbit\- . ·- · . · :i?i:: :c~>' . · · · 

: s ituaties niet succesvol verlopen. . . . .. 
1/ 

Backing Winners 

ak zoais Porter dJe beschreven heeft in zijn boek wordt er niet uitgegaan van 

picking losr~s;:~ ;;; ; :ordt e en na~: ;'nd1i'stdeen die op dit rri'~inent e~n 
• . " :• AC:',, . ',. ; ,• ·:· .~ ;1:;(;)<, -~ A@i\; 

sterke ~oncurrent,epositie hebbe~ t erworven. Door 'deze industrieen uitte breiden bestaat er een 

grote~e kans dat op succes . 
. , 

Do6r verschillende (succesvolle) ind ustrieen te combineren kunnen er nieuwe producten ontstaan. 

BO.,! 6.J (larosse, 2000) 
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6.5 

Kennisclustering 

Van belang bij de theorie van Porter is dat er niet naar individuele bedrijven gekeken wordt 

maar naar regio's met een bepaalde sterkte. Doordat een regio zich gaat specialiseren om 

hetgeen waar zij sterk in zijn kunnen ze hier hun concurrentiekracht mee versterken . De 

theorie van Porter gaat er ook vanuit dat de zwaktes van een regio niet versterkt word en. 

Hierdoor ontstaat er mondiaal een specialisatieverdeling op regioniveau. De verzameling van 

bedrijven binnen een regio worden clusters genoemd. In hoofdstuk 8 worden de dimensies 

die een cluster kent weergegeven . Bij de indicatie van deze clusters heeft de theorie van 

Porter een grote rol gespeeld. 

Theorie van Florida 

In 2002 introduceerde Richard Florida in zijn boek 'The rise of the creative class het begrip 

'creativiteit' binnen de economie. Hiermee wordt een nieuwe dimensie aan het behalen van 

economische groei toegevoegd . 

Volgens Florida is de creatieve klasse de motor achter de economische groei. Hierbij dient 

creativiteit opgevat te word en als het vermogen situaties of problem en op een nieuwe manier 

te bekijken. Creativiteit kan als de bron gezien word en om te innoveren . 

Conclusie 

Uit het literatuuronderzoek is duidelijk geworden dat innovatie een belangrijke rol speelt om 

de economie te stimuleren om de gewenste economische groei te behalen. Het proces dat 

doorlopen wordt om economische groei te behalen door te innoveren is schematisch 

weergegeven schema 6.1. 

Uit de nieuwste groeitheorieen komt naar voren dat creativiteit een belangrijke rol speelt bij 

het analyseren waarom bepaalde bedrijven en regio's succesvoller zijn dan vergelijkbare en 

concurrerende bedrijven en regio's. Bij het ontwikkelen van een gebied om de competitiviteit 

van een regio te verhogen zal er daarom ook aandacht besteedt dienen te worden aan 

facetten die de creativite it kunnen verhogen om zo innovaties te stimuleren. 

We lvaart 

Schema 6.1 Proces van economische groei 
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Economische groei is binnen Nederland voornamelijk te behalen door 

competitiever te zijn dan andere landen. De belangrijkste manier binnen 

Nederland om te komen tot competitiviteit is door te innoveren. Het bezit van 

innovatieve technologieen en producten levert een productiviteitsgroei op die 

leidt tot competitiviteit waardoor de economische groei gewaarborgd wordt. Er 

wordt gestreefd naar economische groei om de welvaart binnen Nederland te 

behouden en te verhogen. Door actief innovatie te stimuleren probeert 

Nederland hierin te slagen. 

HOE IS ECONOMISCHE GROEI DOOR MIDDEL VAN 

INNOVATIE TE STIMULEREN? 

Antwoord 

Door middel van innovatie wordt de productiviteit binnen organisaties verhoogd. De toename van productiviteit 

beinvloedt de competitiviteit van Nederland. De verhoging van competitiviteit leidt vervolgens tot een gunstig 

economische klimaat waardoor er economische groei ontstaat. 
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Context binnen het onderzoek 

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de volgende vraagstelling: "Hoe 

kunnen provincia/e beleidsmakers investeren in gebiedsontwikkeling ten behoeve 

van kennisclustering?" 

In stap 1 is duidelijk geworden dat innovatie een belangrijk middel is om tot 

economische groei te komen. Het kenmerk van een kenniscluster is dat het een 

gunstig klimaat kan bieden om tot innovatie te komen. In stap 2 wordt er daarom 

onderzocht wat een kenniscluster inhoudt en met welke succesfactoren rekening 

gehouden dient te worden. 

WAT HOUDT KENNISCLUSTERING IN? 

lnleiding 

Kennisclustering komt voort uit de noodzaak binnen Nederland om een kenniseconomie te worden. Deze 

noodzaak is ontstaan doordat Nederland niet ~an concurreren op 'lage prijs' producten met 'de lage loon' 

landen. Er zal daarom eerst gekeken worden wat een kenniseconomie inhoudt alvorens er een antwoord 

gegeven zal worden hoe een kenniscluster kan bijdragen aan economische groei? Een kenniscluster heeft veel 

verbanden met een algemene cluster. Er zal daarom eerst worden onderzocht wat de kenmerken zijn van een 

cluster in het algemeen. Om te komen tot een succesvolle kennisclustering zal aan de hand van een aantal 

cases onderzocht word en we Ike succesfactoren hierbij noodzakelijk zijn. 
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WAT IS KENNIS? 

Kennisclustering 

Wat is kennis(economie)? 

lnleiding 

Dit hoofdstuk is bedoeld om inzicht te verschaffen in het begrip 'kennis'. Dit als inleiding op 

het volgende hoofdstuk waarin achterhaald wordt wat een kenniscluster is en hoe deze te 

be"i"nvloeden is binnen een kenniseconomie. 

Kenniseconomie is een begrip wat steeds vaker in media naar voren komt. Het speelt in de 

huidige maatschappij een steeds belangrijkere rol. Om het begrip 'kenniseconomie' goed uit 

te kunnen leggen is eerst een definitie van het begrip 'kennis' nodig. Jacobs (1996) zegt 

hierover dat binnen een kenniseconomie 'kennis' de belangrijkste grondstof is, of steeds 

meer als de doorslaggevende concurrentiefactor wordt beschouwd. 

Definitie van kenniseconomie 

Uit literatuuronderzoek uitgevoerd door het Ruimtelijk Planbureau (Raspe, 2004) is gebleken 

dat de begrippen 'kennis' en 'kenniseconomie' niet in een enkele dimensie uit te drukken 

zijn. Veel gebruikte termen waarin kennis of een kenniseconomie wordt uitgedrukt zijn: 

onderwijs en opleiding, research & development, mate van innovatie, ICT gebruik en het 

kunnen omgaan met informatie. Binnen dit onderzoek is het enkel van belang te begrijpen 

hoe binnen een kenniseconomie, economische groei gestimuleerd kan worden binnen een 

kenniscluster. Uit stap 1 is al gebleken dat innovatie de belangrijkste determinant is om 

economische groei te behalen. Door een kenniscluster op te zetten kan er synergie bereikt 

worden waardoor de innovatiekracht toeneemt. Deze innovatiekracht leidt vervolgens weer 

tot economische groei. Om te kunnen achterhalen hoe economische groei gestimuleerd kan 

worden in een kenniscluster is het van belang de rol van 'kennis' in het proces van 

economische groei (zoals weergegeven in schema 6.1) te achterhalen. 

Kennis wordt vaak als synoniem van de termen 'gegevens' en 'informatie' gezien. Ook in dit 

onderzoek maken we gebruik van de termen 'gegevens' en 'informatie' om uit te leggen wat 

de rol van kennis is binnen een kenniseconomie. 'Gegevens' hebben geen betekenis op 

zichzelf, maar verschaffen ruw materiaal waaruit informatie kan worden afgeleid. lnformatie 

is dan ook het geheel van gegevens met een inhoud. Wanneer informatie wordt toegepast of 

gebruikt spreekt men van kennis. (Raspe, 2004) 

Zo kan kennis worden gedefinieerd als: "dat wat de mensen weten en wat ze kunnen 

toepassen" (Wikipedia, 2006). 

In 2002 zijn de EU-lidstaten in Lissabon overeengekomen dat Europa competitiever dient te 

worden ten opzichte van de rest van de wereld. Met name de Aziatische landen dreigen 

Europa voorbij te streven met niet alleen lage lonen op de productiemarkt. Maar ook het 

niveau van de ingenieurs wordt steeds hoger met als belangrijk verschil dat het loon nog 

steeds een stuk lager ligt dan in Europa. Om dit voor te zijn is besloten dat binnen tien jaar de 

economie van Europa zich moet ontwikkelen tot de meest concurrerende en dynamische 

kenniseconomie van de wereld. Ook Nederland houdt vast aan deze ambitie en wil behoren 
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Kennisclustering 

tot de kopgroep van Europa. Om dit te bereiken is een kennisgebaseerde economie 

noodzakelijk. In een kennis gedreven economie is innovatie een belangrijk begrip. Kennis is 

namelijk een doorslaggevende factor om te kunnen innoveren en innovatie wordt een steeds 

belangrijkere factor binnen economische groei (NWO, 2006). 

In hoofdstuk vijf is het begrip innovatie uitgewerkt. Uit dit hoofdstuk blijkt dat het bij 

innovatie gaat om het creeren van nieuwe kennis door gebruik te maken van bestaande 

kennis. Kennis kan dus als input warden gebruikt voor innovatie, welke dan weer als nieuw 

ontstane kennis kan warden gezien. 

Nu duidelijk is welke rot kennis speelt in het proces om te innoveren, kan er gekeken warden 

naar welke rol kennis in een kenniseconomie heeft. Dit blijkt onder andere uit de 

omschrijving van de provincie Zuid-Holland welke kenniseconomie definieert als: "het 

gebruik maken van bestaande kennis, het combineren van kennis en het ontwikkelen van 

nieuwe kennis. lnnovatie is hierbij het sleutelwoord " . (PZH , 2006) 

Wanneer bedrijven tot innovatie willen komen zullen ze hun kennisbasis dienen te verbreden 

en te vernieuwen . Dit kan bijvoorbeeld door intern onderzoek. Het heeft echter meer effect 

kennis te combineren en bij andere bedrijven weg te halen en aan te vullen . Ook de kennis 

van kennisinstituten en universiteiten is hierbij van groot belang. Voor een bredere 

kennisbasis is het dus belangrijk om tot een goede samenwerking tussen de bedrijven en 

kennisinstelling te komen . 

Kennisdynamiek 

De voortdurende beweging tussen de verschillende bedrijven en kennisinstituten om 

'nieuwe' kennis te vergaren leidt tot verschillende kennisdynamieken . 

Als kennis en informatie niet stroomt of wordt gedeeld, blijft het opgeslagen in de hoofden 

van mensen en systemen. Dan wordt er eigenlijk niets mee gedaan. Het 'stolt' en veroudert 

vanzelf en uiteindelijk verliest het zijn waarde en betekenis. Het uitwisselen van kennis is 

dus een belangrijke voorwaarde voor leren en vernieuwen. (Delft Cluster, 2001). In alle 

vormen van kennisoverdracht speelt communicatie een grote rot. Communicatie is het middel 

om kennis te delen. De dynamiek in dit proces van kennisdeling kan warden beschreven aan 

de hand van vier deelgebieden (Delft Cluster, 2001) . Deze deelgebieden, te weten 

socialisatie , internalisatie, combinatie en externalisatie vormen de verschillende 

kennisstromen binnen een organisatie of cluster. 

1. Socialisatie 

Bij socialisatie wordt kennis van een persoon omgezet naar kennis voor een and ere persoon. 

Er is een onderscheid te maken tussen interne socialisatie en externe socialisatie: 

• lnterne socialisatie 

De mate waarin men intern aangesproken wordt op persoonlijke kennis en vaardigheden . 

Hiermee wordt de kennisoverdracht binnen een bedrijf of instelling bedoeld. 

• Externe socialisatie 

De mate waarin men door externen aangesproken wordt op vervaardigden en verkregen 

kennis. Hiermee wordt het delen van kennis met andere instellingen en bedrijven bedoeld . 
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2. lnternalisatie 

Hierbij wordt aangeboden (beschikbare) kennis eigen gemaakt. Alvorens een ontwikkeling 

van een product ingang gezet wordt zal eerst voldoende kennis vergaard dienen te worden 

van al eerder gedaan onderzoek. 

3. Combinatie 

Dit deelgebied beschrijft het combineren van bestaande kennis die vervolgens wordt 

omgezet naar nieuwe kennis. Deze vorm van kennisoverdracht is veel voorkomend en is in 

veel gevallen de grondlegger van innovaties. Het ontwikkelen van een nieuw product puur uit 

nieuwe ideeen is nagenoeg onmogelijk. Zoals in hoofdstuk 5 is toegelicht zijn het in veel 

gevallen verschillende kennisgebieden die met elkaar een nieuw product opleveren. 

4. Externalisatie 

Externalisatie is het beschikbaar stellen van kennis aan anderen. Naarmate er meer kennis 

gedeeld wordt, is de kans op een succesvolle combinatie van ideeen of een snellere 

uitwerking van een product groter. 

De hierboven genoemden vormen van kennisoverdracht vormen samen de kennisdynamiek 

die er dient te ontstaan wanneer men succesvol wilt innoveren. Door de juiste dynamiek te 

creeren kan het innovatieproces positief bernvloedt worden en innovatie leidt uiteindelijk tot 

het gewenste concurrentievoordeel op and ere regio's, wat resulteert in economische groei. 

Het stimuleren van een juiste kennisdynamiek is daarom van belang. Kennis moet te alien 

tijde beschikbaar, combineerbaar en uitwisselbaar zijn om innovaties te stimuleren. 

Conclusie 

Dit hoofdstuk heeft een antwoord gegeven op de vraag wat 'kennis' en een 'kenniseconomie' 

precies inhoud. Om competitief te blijven met andere landen is het van belang de 

kenniseconomie in Nederland te versterken. Binnen dit groeiproces geldt kennis als de 

belangrijkste input om te kunnen innoveren. Hierbij is het van belang dat er voldoende 

kennisbronnen zoals kennisinstituten en universiteiten zijn om op de lange termijn te kunnen 

blijven innoveren. Maar zonder de juiste kennisdynamiek, die ervoor moet zorgen dat 

cruciale kennis gedeeld wordt, vormen deze kennisinstellingen niet de vereiste 

meerwaarden. Kennis dient uitgewisseld en aangepast, verbeterd en aangevuld te worden. 

Een juiste dynamiek van deze kennisoverdracht geeft de uiteindelijke voorsprong op andere 

landen en regio's. 
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Wat is een kenniscluster en hoe draagt deze bij aan de 
econ om ische groei? 

lnleiding 

In 1602 bracht landsadvocaat Van Oldebarnevelt de onderling concurrerende zeevarende 

ondernemingen van destijds bijeen. Hiermee werd de Verenigde Oost-lndische Compagnie 

(VOC) opgericht. In plaats van elkaar te beconcurreren gingen de verschillende bedrijven 

vanaf dat moment samenwerken en behaalden daardoor individueel voordeel. Door de 

samenwerking ontstond er als het ware een cluster van maritieme bedrijvigheid. Dit is een 

van de eerste voorbeelden waarin bedrijven gaan samenwerken om sterker te zijn dan 

wanneer ze a Ileen moesten opereren. 

Bedrijfstakclustering is de laatste 10 jaar een 'hot-item' geworden. Sinds het zichtbare 

succes van Silicon Valley willen alle landen een dergelijk succesvolle cluster gaan opzetten. 

In figuur 8.1 is de tendens van het opstarten van clusters in de wereld duidelijk te zien. Het 

geeft de initiatieven per jaar aan tot het opstarten van een bedrijvencluster. De diversiteit van 

deze bedrijvencluster is groot. In sommige gevallen betreft het puur een verzameling van 

gelijksoortige bedrijven waar alleen de kantine gedeeld wordt en in andere gevallen betreft 

het een cluster waarin intensieve kennisuitwisseling plaatsvindt. Dit onderzoek concentreert 

zich voornamelijk tot clusters waar intensieve kennisuitwisseling plaatsvindt. Deze cluster 

worden dan ook kennisclusters genoemd. 

53 
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Initiation year of Cl 

Figuur 8.1 lnitiatieven tot het opzetten van een cluster (Solvell, 2003) 

In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord wat een kenniscluster is en hoe deze bij kan 

dragen aan economische groei. Om deze vragen te kunnen beantwoorden zal eerst 

beschreven worden wat een clustering inhoud aan de hand van de verschillende 

clusterdimensies van Jacobs en De Man (1995). Daarna zal de opbouw en de ontwikkeling 

van een kenniscluster geschetst worden aan de hand van dezelfde clusterdimensies. 

Wat houdt het begrip clustering in? 

Clustering is een veel voorkomend begrip binnen de context van bedrijvigheid. Ter 

verduidelijking van de term 'clustering' worden er een aantal definities besproken. Het 

woordenboek Van Dale (2005) definieert clusteren als het samenbrengen van groepen met 
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gemeenschappelijke eigenschappen. Door de bedrijfseconoom Michel Porter wordt 

clustering gedefinieerd als: 

"Geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service 

providers, firms in related industries, and associated institutions (e.g. Universiteit standards, 

and trade associations) in particular fields that compete but also cooperate" (Porter, 1998). 

Dit wil zoveel zeggen als geografische concentraties van intergerelateerde bedrijven , 

gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners, bedrijven in gerelateerde industrieen, en 

aanverwante instituten in een bepaald veld die elkaar beconcurreren maar ook 

samenwerken . Een andere uitleg van clustering is van Jacobs en De Man (1995), zij 

onderkennen verschillende dimensies ter verduidelijking van het begrip, de belangrijkste 

dimensies voor het opstellen van een definitie volgens hen zijn: 

een ruimtelijke (geografische) dimensie, dit is een concentratie van bedrijvigheid binnen een 

geografische regio; 

een verticale dimensie, de integratie van producenten, de toeleveranciers en afnemers in een 

sector-specifiek waardesysteem. 

een horizontale dimensie, waarbij concurrentie en samenwerking tussen verwante sectoren 

plaats vindt ; 

een clustering op basis van een gezamenlijk generieke technologie. 

Dit zijn de vier dimensies van clustering volgens Jacobs en De Man (1995) . Voor nu is het 

belangrijk deze dimensies genoemd te hebben , ze zullen uitgebreider aanbod komen in 

paragraaf 8.3. 

Op basis van de voorgaande definities houden we in dit onderzoek de volgende definitie van 

een cluster aan : 

Geografische geconcentreerde bedrijven met zowel verticale als horizontale 

dimensies, die in dezelfde bedrijfstak of met dezelfde basistechnologiee·n 

opereren. 

In deze definitie komen zowel de dimensies van Jacobs en De Man (1995) terug als een 

gedeelte van de definitie van Porter (1998). Om deze definitie verder te verduidelijken 

worden in de volgende paragraaf de verschillende dimensies van een cluster verder 

besproken. 

Verschillende dimensies 

Het begrip 'cluster' wordt gebruikt om een verzameling van bedrijven en/of instellingen aan 

te geven. Bedrijven en/of instellingen kunnen zich op verschillende manieren of om 

verschillende redenen clusteren. Om inzicht te krijgen in wat een kenniscluster is en hoe 

deze is opgebouwd is het van belang eerst de verschillende vormen van clustering te 

beschrijven . Alvorens we dieper ingaan op de clusterdimensie, kennisclustering. Jacobs en 

de Man (1995) maken onderscheid in totaal zeven verschillende dimensies van waaruit een 

cluster kan ontstaan: De eerste vier hebben we al in bovenstaand stuk genoemd . 
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• Geografisch 

• Horizontaal 

• Vertikaal 

• Lateraal 

• Technologisch 

• Kwaliteit van het netwerk 

• Relatie met de relevante kennisinfrastructuur 

In het volgende gedeelte zullen de zeven dimensies verder uitgewerkt worden, zodat 

duidelijk wordt wat een cluster is. 

~ Geografische dimensie: 

Met de geografische dimensie worden clusteringen bedoeld waarvan duidelijk zichtbaar is 

dat bedrijven en instellingen van eenzelfde bedrijfssector in een bepaalde regio geclusterd 

zijn. Binnen deze geografisch geclusterde bedrijven en instellingen kan er ook nog een 

onderscheid gemaakt worden naar de afzetmarkt. Er zijn bedrijven die bij elkaar gevestigd 

zijn en op een regionale markt georienteerd zijn, maar er zijn ook bedrijven die bij elkaar 

gevestigd zijn en mondiaal georienteerd zijn. In tabel 8.1 is een uiteenzetting gemaakt van 

de mogelijke combinaties van verschillende soorten bedrijven en hun orientatie op een 

afzetmarkt. 

~ WERELD EUROPA NEDERLAND 

E 

WERELD Een industrie die over de 

gehele wereld actief is en uit 

vele clusters bestaat, Het 

afzet gebied van deze 

industrie is ook verspreid 

over de hele wereld 

NEDERLAND Bedrijven die geclusterd zijn Bedrijven die geclusterd zijn Bedrijven die geclusterd zijn 

binnen Nederland en actief binnen Nederland en actief binnen Nederland en actief 

zijn binnen heel de Wereld. zijn binnen heel Europa. zijn binnen heel Nederland. 

REGIONAAL Bedrijven die regionaal Bedrijven die regionaal Bedrijven die geografisch 

geclusterd zijn en hun afzet geclusterd zijn en Europees geclusterd zijn in 

gebied hebben in heel de actief zijn. verschillende regio's en actief 

wereld. zijn in hun eigen regio of 

Nederland. 

label 8.1 : Verhouding tussen productiegebied en afzetgebied. De opzet van bovenstaand schema is 
afkomstig uit het rapport: strategische sectorstudies STB-TNO. 

Een goed voorbeeld van een regionaal geclusterde bedrijfssector die mondiaal actief is, is de 

snijbloemensector. Verdeeld over een aantal regio's zijn snijbloemclusters gevestigd. Deze 
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clusters hebben een afzetmarkt die de gehele wereld beslaat. Om ook in de toekomst 

competitief te blijven wordt er geopperd dat de regionale snijbloemenclusters zich zouden 

moeten gaan gedragen als een landelijke cluster in plaats van een regionaal cluster 

(Zimmermann, 2003). Hierdoor kan de concurrentiepositie van de snijbloemsector voor de 

komende decennia gewaarborgd blijven. 

Een typisch voorbeeld van een regionaal geclusterde sector die nagenoeg uitsluitend binnen 

Nederland actief is, is de bouwsector. Bouwbedrijven zijn vaak gevestigd binnen een 

bepaalde regio en vinden hoofdzakelijk binnen die regio hun afzetgebied . De grotere 

bouwbedrijven zijn wet vaker landelijk georienteerd, maar dit gebeurd meestal vanuit 

regionale vestigingen. 

'~ Horizontale dimensie: 

Dit is de dimensie waarbij bedrijven met dezelfde core-business bij elkaar in de buurt 

gevestigd zijn. Het betreft bedrijven die in een sterke mate gelijksoortige of onderling 

substitueerbare producten vervaardigen Uacobs , 1995). Een goed voorbeeld hiervan is de 

clustering van uitzendbureaus. Ze 'verkopen' precies dezelfde dienst en zoeken elkaar op 

wanneer ze zich vestigen. 

Horizontale clusters zijn vaak verbonden door middel van brancheorganisaties. Dit zijn veelal 

zwakke organisaties. Dit komt doordat het een samenwerking van concurrerende bedrijven 

betreft en deze elkaar zo min mogelijk willen helpen. 

Het mogelijke voordeel van een brancheorganisatie zit echter juist in de samenwerking. De 

brancheorganisatie kan ervoor zorgen dat er interactie ontstaat tussen de verschillende 

bedrijven over bijvoorbeeld nieuwe producten en ontwikkelingen. 

I\ Verticale dimensie: 
, Yi 
!11 De verticale dimensie betreft bedrijven die in een productieketen (waardeketen) zitten . De 

bedrijven binnen deze keten zijn geen directe concurrenten maar zijn toeleverancier en 

afnemers van elkaar. 

De actoren die deelnemen aan een dergelijk proces kunnen ook meerdere deelprocessen 

faciliteren . Dit wordt ook wet verticale intergratie genoemd. 

Een goed voorbeeld hiervan is de auto-industrie waar veel toeleveranciers van de 

autofabrikanten binnen een beperkte straal hiervan zijn gevestigd . Het voordeel hiervan is 

dat door de korte verbindingen die tussen de verschillende schakels binnen een waardeketen 

ontstaan er intensiever en directer kan worden samengewerkt om bijvoorbeeld te innoveren. 

Laterale dimensie: 

De laterale dimensie van clusteren betreft het bij elkaar komen van verwante sectoren, 

waardoor bedrijven activiteiten in de waardeketen kunnen coordineren of delen, die 

producten betreffen die complementair zijn (Porter, 1990, p. 105). Waar deze bedrijven dan 

naar streven is het ontstaan van synergie. Synergie ontstaat in een situatie waarin het effect 

van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organ en of functies groter is dan de som 

van de effecten die elke van de organen of functies alleen zou kunnen opwekken (Van Dale, 
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2005). Bedrijven zoeken synergie in de ontwikkeling van hun producten, inkoop, levering, 

transport, gas of electriciteitsverbruik e.d. te kunnen beperken, om uiteindelijk de kosten te 

reduceren, dit wordt oak wet synergievoordeel genoemd. 

Een voorbeeld hiervan is de synergie tussen een grasmaaier en een brommer. Aan beide 

producten ligt dezelfde technologie ten grondslag, het betreft hier de gemotoriseerde 

aanvoering. Wanneer er binnen de ene sector een productinnovatie plaats vindt kan deze oak 

gebruikt word en binnen de verwante sectoren. 

Technologische dimensie: 

Een vijfde dimensie waarop een clustering kan ontstaan is de technologische dimensie. De 

technologische dimensie betreft een technologie die verschillende bedrijven met elkaar 

verbindt. Hierbij wordt dezelfde techniek toegepast voor verschillende producten in 

verschillende bedrijven. De bedrijven kunnen participeren in ver van elkaar af liggende 

sectoren. Het betreft meestal strategische groepen met verschillende en complementaire 

netwerkposities. 

De technologische dimensie omvat klanten, leveranciers, aanbieders van diensten en 

gespecialiseerde instituten of verwante industrieen die dezelfde technologie, vaardigheden, 

informatie, input, klanten en kanalen hebben. De meeste deelnemers zijn geen directe 

concurrenten maar delen dezelfde behoefte en beperkingen. Naarmate de grote van een 

technologische cluster stijgt, vormt er zich een bredere basis voor verbetering in 

gemeenschappelijke gebieden die zorgen voor productiviteitsverbetering en een verbetering 

van het algemene concurrentieniveau. Een voorbeeld hiervan is de chip-technologie. Een chip 

is een kleine maar zeer belangrijke component binnen een groat aantal producten. De 

verbetering van de prestaties van een chip lei den dan oak binnen een groat aantal producten 

tot een verbetering zonder dat de producerende bedrijven van de producten elkaar 

beconcurreren. 

De vijf hierboven genoemde dimensie, geografisch, horizontaal, verticaal, lateraal en 

technologisch, ondervangen de verschillende relaties die bedrijven binnen een cluster 

kunnen hebben. De meerwaarde die de verschillende dimensies van clusteren opleveren 

wordt voornamelijk gecreeerd door de overige twee dimensies; relatie met de relevante 

kennisinfrastructuur en de kwaliteit van het netwerk. 

Relatie met de relevante kennisinfrastructuur: 

Met de relatie van de relevante kennisinfrastructuur warden de relaties van een cluster met 

kennisinstellingen, onderwijs-, en onderzoeksinstellingen, bedoeld. De relatie van deze 

kennisinstituten met de clusters kan regionaal, maar ook technologie geblaseerd zijn 

0acobs, 2006). 
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Figuur 8 .2 Het interactief model van het innovatieproces (Kline/ Rosenburg, 1986) 
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In dit model van Kline en Rosenburg worden de verschillende fases weergegeven in het 

innovatieproces van een product of dienst. In figuur 8.2 wordt weergegeven dat er in dit 

innovatieproces behoefte is aan direct contact met kennisinstellingen gezien vanuit een 

bedrijf. In de eerste en de laatste fase is het van belang dat er mondiaal onderzoek gedaan 

wordt. In fase een wordt er gekeken naar de marktvraag van een product en hierbij is het van 

belang dat er zowel op kennis als op marktvraag gekeken wordt wat de mogelijkheden van 

het product zijn. In de laatste fase zal er een afzet markt aangeboord moeten word en . 

De tussenliggende drie fasen van ontwikkelen tot produceren levert een sterke lokale (of 

nationale) wetenschappelijke kennisnetwerk concurrentievoordeel op Uacobs, 1995). Het 

samenwerken met een kennisinstelling in de drie tussenliggende fasen levert een 

concurrentievoordeel op vanwege de snelheid waarmee een product ontwikkeld kan worden. 

De mogelijke ervaringskennis die er in de regio aanwezig is in zowel de verschillende 

bedrijven als kennisinstellingen leidt tot concurrentievoordeel. 

);f De kwaliteit van het netwerk: 

De laatste dimensie van een cluster is de kwaliteit van het netwerk. Zoals al eerder is 

aangegeven kan vooral deze dimensie meerwaarde creeren binnen een clustering. Het 

uiteindelijke resultaat van een cluster zal afhangen van de kwaliteit van de verschillende 

relaties binnen het cluster. Er dient een sterk netwerk gevormd te worden waarin een hoog 

niveau van wederzijds vertrouwen aanwezig is. Zolang de kwaliteit van een netwerk niet goed 

is heeft het clustering van de verschillende bedrijven geen meerwaarde. De hoeveelheid 

kennis en vooral de kwaliteit van de kennis, die er uitgewisseld wordt tussen de 

verschillende bedrijven en tussen de kennisinstellingen is maatgevend voor de kwaliteit van 

het cluster. 

De kwaliteit van een cluster hangt direct samen met de relaties binnen het cluster. 

Wederzijds vertrouwen is van groot belang bij samenwerking tussen bedrijven. Bedrijven 

moeten het idee hebben dat ze evenveel geld, moeite en kennis in een cluster stoppen als de 
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andere bedrijven. Een bedrijf wat alleen maar kennis komt halen en niks inbrengt kan de 

kwaliteit van een cluster sterk omlaag halen. 

Verder is bij een cluster een gezamenlijke visie van belang. Deze dient eenduidig te zijn op 

het gebied van het termijn waarin voordeel behaald wordt voor de individuele bedrijven. Een 

cluster dient een lange termijn visie te handhaven, omdat er gemeenschappelijk onderzoek 

gedaan wordt voor een langere periode. Bedrijven die te vroeg gaan !open met 

gemeenschappelijk ontwikkelde kennis en niet meer bijdragen aan het vervolg vormen een 

gevaar voor de relatie van een netwerk. Een cluster dient dus te zijn opgebouwd uit een 

hechte groep van bedrijven en instellingen, die op lange termijn voordeel willen behalen. 

Wanneer er echter gekeken wordt naar de (toe)leveranciers heeft deze lange termijn visie ook 

een beperkende houding. Wanneer deze meedoen in de clustering of aanwezig zijn binnen 

een cluster is het niet mogelijk te veranderen van (toe)leverancier. Om competitief te zijn of te 

blijven is het van belang dat er binnen een regio ook geswitcht kan worden tussen de 

verschillende (toe)leveranciers. Hierbij blijven alle partijen scherp en wordt flexibiliteit, 

rivaliteit en kwaliteit gewaarborgd. 

In het voorgaande stuk zijn de zeven kenmerken die een cluster kan bezitten weergegeven. 

Vooral de laatste twee dimensies, relaties met de relevante kennisinfrastructuur en kwaliteit 

van het netwerk, kunnen de meerwaarde van een cluster creeren. In dit onderzoek staat een 

kenniscluster centraal. Wat een kenniscluster inhoud zal in de volgende paragraaf besproken 

worden . 

Kenniscluster 

Uit de voorgaande twee paragrafen is ten eerste duidelijk geworden wat de definitie van een 

cluster is en ten tweede wat de verschillende dimensies zijn waarop een clustering tot stand 

kan komen en wat het belang is van deze dimensies. Wanneer er teruggekeken wordt naar 

het voorbeeld van een automobile cluster valt het op te merken dat hier geen intensieve 

kennisontwikkeling is te ontdekken. Hier geldt voornamelijk de verticale dimensie, de 

dimensie waarin bedrijven in een productieketen zitten. De voornaamste innovaties vinden 

daarbij elders plaats. Er is hierbij een duidelijke scheiding tussen productie en 

kennisontwikkeling aanwezig. 

In dit onderzoek wordt er uitsluitend dieper ingegaan op kennisintensieve clustering. Binnen 

een dergelijk cluster zal bijna altijd een kennisinstelling vallen , zoals onderzoek- en 

onderwijsinstellingen. 

Een kenniscluster is een clustering van bedrijven met een gezamenlijke technologie. Het 

middelpunt van een kenniscluster wordt gevormd door een research & development centra 

(R&D). Dit R&D centra staat centraal binnen het gebied of regio. Tevens heeft een 

kenniscluster onderzoeksinstituten en universiteiten met onderzoeksmogelijkheden tot zijn 

beschikking. De participatie van bedrijven binnen de regio is van groot belang voor het 

succes van een kenniscluster. Hierbij valt te den ken aan Silicon Valley. In bijlage IV wordt er 

dieper ingegaan op de samenstelling van deze clustering. 
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De dimensies van clustering uitgewerkt voor een kennisc/uster. 

Naar aanleiding van de in paragraaf 8 .3 besproken 7 dimensies van Jacobs en de Man wordt 

er in deze paragraaf bekeken wat deze dimensies inhouden voor een kennisclustering. Een 

kenniscluster heeft veel raakvlakken met de algemene dimensies van een cluster maar is op 

sommige gebieden afwijkend of aanvullend. Hieronder word en deze dimensies besproken. 

Met behulp van een schematische weergave van de High Tech Campus Eindhoven (figuur 8.3, 

opgesteld door dhr. Noordzij) wordt aan de hand van de zeven dimensies van Jacobs en De 

Man (1995) duidelijk gemaakt hoe een kenniscluster opgezet kan worden . De opbouw van 

A2 

Multinat ionals I I I I I I 
MKB 0 0 0 0 0 0 
.~t~R:!,,!R-9. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CREATIEVE OM GEVING 

Onderzoeksinst ituten D 
Faci li teiten 

□ □ 
Figuur 8.3 Opbouw kenniscluster High Tech Campus Eindhoven. 

□ 
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de High Tech Campus Eindhoven wordt toegepast omdat deze een goede weerspiegeling is 

van de mogelijke dimensies binnen een kenniscluster. Uiteindelijk zal de analyse van deze 

opbouw gebruikt word en in het opstellen van een definitie van kennisclustering . 

..) Geografisch 

Voor de geografische dimensie van een kenniscluster dient er naar de eigenschappen van de 

vestigingplaats binnen een regio worden gekeken. De oprichting van een universiteit of de 

oprichting van een bedrijf kunnen een dermate hoge impact op de omgeving hebben dat deze 

uitgegroeid tot een kennisgebied. Het creeren van een kenniscluster op een niet

kennisintensieve locatie zal derhalve een moeilijke aangelegenheid zijn. Het is daarmee 

logisch een kenniscluster te ontwikkelen in een al bestaand kennisgebied. 

:~ Horizontaal 

Binnen een kenniscluster zijn verschillende horizontale verbanden (bedrijven met dezelfde 

core-business) mogelijk . Multinationals die actief zijn in hetzelfde marktsegment kunnen 

naast elkaar gevestigd zijn en op een gezamenlijk basis onderzoek uitvoeren met als 

voordeel het behalen van kostenefficientie . Daarnaast is het ook mogelijk dat ve rschillende 

toeleveranciers met dezelfde core-business naast elkaar werkzaam zijn, omdat er belangrijke 

afnemers in de regio gevestigd zijn. 
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Verticaal 

_ i De verticale dimensie betreft bedrijven die in een productieketen (waardeketen) zitten. In 

Iii·• verticale zin zullen er binnen een kenniscluster bedrijven aanwezig zijn die de werkvelden 

vertegenwoordigen die gerelateerd zijn aan de core-business van de multinationals maar 

hier net buiten vallen. Hierbij valt te den ken aan spin-off bedrijven. Een spin-off is een nieuw 

bedrijf dat, omdat het niet aansluit bij de core-business, ontstaat uit een ander (groot) 

bedrijf, of uit een onderzoeksinstelling zoals een universiteit. Deze bedrijven kunnen 

uiteindelijk toeleverancier of concurrent worden van de multinationals. Daarnaast zullen er 

meerdere niveaus van toeleveranciers aanwezig zijn binnen het cluster. Door in de buurt 

gevestigd te zijn van de afnemer wordt de snelheid van mogelijke innovaties bevorderd. 

■ 

Lateraal 

De laterale dimensie van clusteren betreft het bij elkaar komen van verwante sectoren, 

waarbinnen bedrijven activiteiten in de waardeketen kunnen coordineren of delen. Wanneer 

men binnen een kenniscluster tot een succesvolle innovatie komt is het zeer waarschijnlijk 

dat deze innovatie ook gebruikt kan worden in andere producten en/of diensten. Hoe groter 

de diversiteit is binnen een kenniscluster des te groter de laterale clusterdimensie aanwezig 

zal zijn. 

Technologie 

Technologie is de basis van een kenniscluster. Door vooruit te !open in technologisch 

onderzoek wordt concurrentievoordeel behaald. Door de krachten te bundelen ten behoeve 

van technologische innovatie kan er technologische concurrentiekracht ontstaan. 

Relatie met de relevante kennisinfrastructuur 

In een kenniscluster is de relatie tussen de kennisinstellingen en de bedrijven de 

belangrijkste dimensie van de clustering. Zonder een goede samenwerking op dit gebied en 

voldoende volume zal een kenniscluster zich niet kunnen onderscheiden van andere niet 

kenn is intensieve clusters. 

_,8,~ 

~ } Kwaliteit van het netwerk 

De kwaliteit van het netwerk is van groot belang bij een kenniscluster. Er dient een 

vertrouwensband te zijn tussen de verschillende bedrijven die als basis dient om te kunnen 

innoveren. Bedrijven moeten elkaar kunnen vertrouwen dat er op een gelijkwaardige manier 

wordt omgegaan met de kennisuitwisseling binnen gezamenlijk R&D projecten. 

Zoals hierboven duidelijk is geworden kunnen binnen een kenniscluster alle dimensies van 

clustering aanwezig zijn. Een kenniscluster kan ook wet gezien worden als de meest totale 

vorm van clusteren. Alie dimensies dienen in hun uiterste vorm aanwezig zijn om een cluster 

succesvol te maken. De kenmerken van een kenniscluster worden besproken naar aanleiding 

van onderstaande punten. 
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Kenmerken van een kenniscluster 

Hierboven is een kennisclustering gepositioneerd binnen de zeven verschillende dimensies 

waaruit een cluster kan bestaan, volgens Jacobs & De Man (1995). Uit literatuuronderzoek en 

gesprekken met experts is verder gebleken dat er naast deze dimensies er een aantal 

essentiele kenmerken zijn die een kenniscluster differentieert van andere clusters. Deze 

kenmerken zullen achtereenvolgens beschreven warden. 

Samenwerking tussen kleinere bedrijven 

Het eerste essentiele kenmerk wat een kenniscluster onderscheid van and ere clusters is het 

samenwerken van kleinere bedrijven. Van kleine bedrijven wordt steeds meer verwacht dat 

ze dynamischer kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen. Ze dienen sneller belangrijkere 

innovaties te kunnen creeren. Het clusteren van bedrijven wordt gestimuleerd door het 

verschijnsel 'outsourcing' . Dit is het uitbesteden van taken die niet tot de eigenlijke 

kerntaken behoren (Van Dale, 2005). Bedrijven richten zich steeds meer op hun core 

business en laten andere activiteiten over aan gespecialiseerde bedrijven. Om de 

samenwerking te optimaliseren is een korte afstand tussen de bedrijven een vereiste. Een 

goed ondernemingsklimaat is een belangrijk aspect van deze ontwikkeling, omdat hierdoor 

eerder het initiatief genomen zal warden tot outsourcing en samenwerking. 

Roi van kennisinstellingen 

Universiteiten, hogescholen en kennisinstituten vervullen binnen een kenniscluster drie 

onderscheidende rollen (Zegveld, 2004). Ten eerste zorgen ze voor kenniscreatie, waarmee 

ze leverancier zijn van de grondstof voor innovatie. Hiernaast speelt kennisoverdracht een 

belangrijke rol binnen kennisinstellingen. Door de aanwezige kennis over te dragen op 

studenten kan een kennisinstelling gezien warden als leverancier van hoog opgeleide 

person en . 

Als laatste hebben kennisinstellingen een rol van kennistoepassing, door samen met 

bedrijven te werken aan de toepassing van kennis in het innovatieproces. Hiermee zijn de 

kennisinstellingen als het ware partner in een innovatieproces. 

Onderscheid tussen formele en informele kennis 

Formele kennis is de openbaar toegankelijke kennis in publicaties en octrooien. Het internet 

is een grate vergaarbak van deze kennis. Op een kleiner niveau is binnen een bedrijf het 

intra net een belangrijk middel voor de uitwisseling van interne kennis. 

lnformele kennis vindt plaats op het niveau van persoonlijke contacten. Het is verbonden aan 

personen en locaties en is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor innovaties. De mate 

van de informele kennis levert hierdoor direct concurrentiekracht op . 

Regiomarketing 

De positionering van een stad of regio speelt een belangrijke rol binnen het succes van een 

kenniscluster. Het imago van een regio is een belangrijke factor geworden bij de 

vestigingskeuze van een kenniswerker. Een kenniswerker is iemand die werkzaam is binnen 

een kenniscluster. Wanneer een stad niet bekend staat als kennisintensief en creatief zullen 
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bedrijven en personen zich minder snel geneigd voelen zich er te vestigen. Om bedrijven en 

personen te trekken dienen gebieden veel aandacht te bested en aan de uitstraling die de het 

gebied heeft. 

Onderzoeksinstituten (gezamenlijke R&D-centra) 

De onderzoeksinstituten fungeren als belangrijkste samenwerkingsbron. Een instituut voert 

onderzoek uit voor verschillende bedrijven, die uiteindelijk de nieuwe techniek voor 

verschillende doeleinden gaan gebruiken. Bedrijven worden gestimuleerd om personeel te 

leveren aan het instituut om op deze manier betrokkenheid te creeren en financiele steun te 

bieden. Doordat er onderzoekers van verschillende bedrijven geleverd worden aan het 

onderzoeksinstituut ontstaat er een bepaalde mate van kennisoverdracht tussen deze 

onderzoekers. De opgedane kennis kan vervolgens weer via de uitgeleende wetenschappers 

teruggekoppeld worden aan het moederbedrijf. 

Overheid 

De rol van de overheid in het stimuleren van een kennis gebaseerde economie is belangrijk 

voor het bestaan van een kenniscluster. Door middel van bijvoorbeeld subsidies kan een 

overheid gunstige omstandigheden creeren voor een kennisclustering. Daarnaast heeft het 

belastingklimaat een belangrijke invloed op het vestigingsklimaat van een bedrijf en het 

aantal start-ups. 

Conclusie 

Nu de dimensies van clusteren vertaald zijn naar kennisclustering en de belangrijkste 

kenmerken van kennisclustering zijn beschreven kan een definitie van dit begrip opgesteld 

worden. Een kenniscluster is gelijk aan de basisdefinitie van een cluster, maar dan uitgebreid 

met het onderzoeksaspect. 

Geografische geconcentreerde bedrijven met zowel vertica/e en horizontale 

dimensies, die in dezelfde bedrijfstak of met dezelfde basistechnologieen 

opereren en in deze onderzoeksvelden gezamenlijk onderzoek uitvoeren. 

Uit de verschillende dimensies en de belangrijkste kenmerken van kennisclustering valt op te 

maken hoe een kenniscluster kan bijdragen aan economische groei. 

In hoofdstuk zeven is al duidelijk geworden dat kennis een belangrijke input is om te kunnen 

innoveren. Het voordeel van het clusteren van kennis is dat je meer en Sneller kennis kunt 

toepassen ter bevordering van innovaties. Dit kan verder gestimuleerd worden door de 

omvang van een kenniscluster te vergroten. Hetgeen bereikt kan worden door meer bedrijven 

en instituten aan te trekken zodat er uiteindelijk een hefboomeffect ontstaat. Met een 

hefboomeffect worden bedrijven en instituten bedoeld die aangetrokken worden door het 

succes van de gevestigde bedrijven en instituten. 

Binn en een kenniscluster zijn er tal van bernvloedingsmogelijkheden die ervoor zorgen dater 

efficienter en effectiever gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kennis en daarmee de 

innovatiekracht versterken. 
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Zoals al in stap 1 is gebleken vormt innovatie een belangrijk middel om tot economische 

groei te komen. Het opzetten van een succesvolle kenniscluster levert dus indirect 

economische groei op. 
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Waarvan hangt het succes van een kenniscluster vanaf? 

lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vraag: "Waarvan hang! het succes van een 

kenniscluster vanaf?" Dit is een belangrijke vraag in dit onderzoek omdat, het de basis vormt 

voor de vraag: hoe kennisclusters te ontwikkelen zijn en welke rot gebiedsontwikkeling 

daarbij kan invullen. Deze laatste vraag is van belang om uiteindelijk antwoord te kunnen 

geven wat beleidsmakers kunnen doen om kennisclusters te stimuleren. 

Om antwoordt op de eerste vraag te krijgen wordt er eerst gekeken wanneer een project in 

het algemeen succesvol is. Vervolgens wordt er aan de hand van de vestigingsfactoren van 

Telematica (1999) een drietal case onderzoeken uitgevoerd om te komen tot de 

succesfactoren voor een kennisclustering. 

Wanneer is een project succesvol? 

Voordat er onderzocht kan worden wanneer een kenniscluster succesvol is, dient er gekeken 

te worden wat 'succes' of 'succesvol' in het algemeen inhoud. Wat zijn de parameters van 

succes of hoe is de mate van succes te meten. Het woordenboek Van Dale (2005) definieert 

succes als: goede afloop, uitkomst of uitslag. 

Vanuit een projectstandpunt wordt succes vaak gemeten door: is het op tijd af? Is het project 

binnen het budget gebleven? En voldoet het projectresultaat aan de van te voren gestelde 

eisen. 

Gezien vanuit een succesvol product gaat het meer om de vraag: Is de klant tevreden met het 

eindproduct? Shenhar (1997) maakt onderscheidt tussen vier primaire succescategorieen 

aan de hand waarvan de mate van succes van een project bepaald kan word en: 

1. Project Efficiency - De efficientie van het project. 

Is het project gerealiseerd binnen het budget en de tijd? 

2. Impact on the Customer- Wat vindt de klant ervan? 

Heeft de klant op korte en !anger termijn voordeel van het project? 

3. Direct and Business Success - Financieel success. 

Levert het project financieel voordeel op voor het bedrijf? 

4. Preparing the Future - Voorbereid op de toekomst. 

Levert het project voordelen op voor de toekomst van het bedrijf. Is de competitiviteit 

erop vooruit gegaan . 

In figuur 9.1 worden de vier hierboven genoemde succesindicatoren uitgezet tegen de tijd 

nadat een project is afgerond. Je ziet dat de mate van succes van een bepaald project in te 

delen is in verschillende categorieen; van efficientie binnen het project tot het scheppen van 

mogelijkheden in de toekomst. De mate van succes van een project wordt mede bepaald door 
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de tijd. Hoe [anger het project een positieve impact heeft op het bedrijf hoe geslaagder het 

project. 

Project 
Success 

Categories 

-f 
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Success 
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Figuur 9.1 Project succesindicatoren uitgezet tegen tijd. (Shenhar, 1997) 

In tabel 9.1 zijn de vier verschillende primaire categorieen van succes weergegeven met de 

bijbehorende meetbare indicatoren van succes. Deze tabel maakt inzichtelijk hoe het succes 

van een project is te kwantificeren. Ook geeft de tabel aan dat in verschillende fasen na het 

project verschillende successen te behalen zijn. Zo kan een project net na zijn aflooptijd 

succesvol zijn wanneer het binnen de tijdsafspraken is gebleven. Op lange termijn is het 

project succesvol geweest wanneer het bijvoorbeeld nieuwe kansen heeft geboden voor de 

toekomst van een bedrijf. 

Primary Success Category 

Internal Project Efficiency 
(Pre-completion) 

Impact of the Customer 
(Short term) 

Business and Direct Success 
(Medium term) 

Preparing for the Future 
(Long term) 

Measurable Key Success Indicators 

- Meeting schedule 
- Completing within budget 
- Other resource constraints met 

- Meeting functional performance 
- Meeting technical specifications & standards 
- Favorable impact on customer, customers gain 
- Fulfilling customers needs 
- Solving customers problem 
- Customer is using product 
- Customer expresses satisfaction 

- Immediate business/commercial recognition 
- Immediate revenue & profits enhanced 
- Larger market share generated 

- Will create new opportunities for the future 
- Will position customer competitively 
- Will create new market 
- Will assist in developing new technology 
- Will add/has added capabilities & comoetencies 

Tabet 9.1 Primaire succes categorieen met de waardeerbare succes indicatoren (Shenhar, 1997) 

Wanneer er weer terug gekeken wordt naar een kennisclustering en deze vergelijkt met 

bovenstaande vier primaire succescategorieen, kan gesteld warden dat; een kennisclustering 

pas succesvol is wanneer het effect van de clustering op lange termijn blijft bestaan, of te wel 
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'Preparing for the future'. Een kenniscluster wordt opgestart metals doel over een langere 

periode succes te garanderen, te behouden en verder uit te bereiden. 

Hieruit valt op te maken dat het succes van een kenniscluster pas te bepalen is op lange 

termijn en daarom moeilijk van te voren vast te stellen is. Om het succes van een 

kenniscluster te bepalen is het van belang van te voren met elkaar af te spreken wanneer of 

op welke termijn de clustering geevalueerd gaat worden. Het hangt op dat moment sterk af 

van de al dan niet in ontwikkeling zijnde mogelijkheden van versterkingen van een 

kenniscluster of er een sluitende conclusie getrokken kan worden. 

Een indicator van een succesvolle kennisclustering is of de individuele bedrijven binnen de 

clustering een hogere export hebben sinds het bestaan van het cluster. Dit kan wijzen op een 

verbeterde concurrentiepositie. Een andere indicator kan het aantal spin-off bedrijven zijn. 

Ook het aantal patenten dat binnen een cluster zijn vastgelegd kan gezien worden als 

indicator voor een succesvolle cluster. De verschillende belanghebbende actoren zullen 

echter ieder een andere indicator van succes hanteren in het bepalen wanneer het 

kenniscluster succesvol is. Het beoordelen van een kenniscluster blijft daarom altijd 

individueel en subjectief. 

Conc/usie 

In het bovenstaande stuk is antwoord gezocht op de vraag: 'Wanneer is een project 

succesvol'? Dit is onderzocht met behulp van de vier primaire succescategorieen van Shenhar 

(1997). Deze vier categorieen laten zien dat in verschillende fasen van en na afronding van 

het project er verschillende successen te behalen zijn. Vervolgens zijn deze vier 

succescategorieen bekeken in het licht van een kenniscluster. Dit om te kunnen bepalen 

wanneer een kenniscluster succesvol te noemen is. Het blijkt dater pas een meerwaarde van 

een kenniscluster optreedt na lange termijn, of te wet 'Preparing for the future'. Pas als de 

kenniscluster blijft bestaan op lange termijn ontstaat een basis waarin nieuwe ideeen en 

markten worden aangeboord. In de volgende paragraaf zullen we dieper ingaan op de 

succesfactoren van een kenniscluster. 
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Succesfactoren van een kennisclustering 

lnleiding 

In de vorige paragraaf hebben we succescategorieen en indicatoren beschreven die kunnen 

gelden voor projecten in het algemeen. In dit stuk wordt er dieper ingegaan op de specifieke 

succesfactoren van een kennisclustering. Alvorens er aan de hand van case onderzoeken 

deze succesfactoren van een kennisclustering worden besproken, wordt er eerst een 

voorbeeld van kennisclusters binnen een kenniseconomie gegeven. 

Een belangrijk kenmerk van een kenniseconomie is de investering in onderwijs. Het 'Fins 

model' is hiervan een voorbeeld. Het investeren van meer geld in het onderwijs, met name in 

de jaren negentig, wordt gezien als de succesfactor van de positieve concurrentiepositie die 

Finland heeft op het gebied van hightech. In box 9.1 wordt in het kort aangegeven wat het 

Finse model inhoud en wat de voor- en nadelen zijn. 

Het Fins model: 

In de jaren negentig heeft de Finse overheid besloten, om economische groei op langere termijn te 

bereiken, door te gaan investeren in onderwijs en R&D-projecten. Het resultaat is een hoge 

economische groei en een hoog welvaartsniveau voor de Finnen. 

Succesfactoren 

• In Finland bestaat er een uitvoerige samenwerking tussen de universiteiten en het 

bedrijfsleven. 

• Het onderwijs is op ieder niveau zo goed als gratis. 

• Er bestaat nagenoeg geen corruptie in het land. 

• Wein ig bureaucratie. 

• Coherente samenleving met weinig verschil tussen rijk en arm. 

• Succesvolle oprichting van Science and Technology Policy Council. 

• R&D investeringen van 3,6% van het BNP door de overheid. 

Bezwaren 

• Er is veel kritiek dat het succes vooral te danken is aan Nokia 

• Nokia zou teveel macht hebben binnen de politiek van Finland 

BOX 9.1 (SER, 2004) 

Finland is een voorbeeld van een land waarin succesvol wordt samengewerkt door de 

overheid en het bedrijfsleven . Deze synergie tussen deze partijen heeft ervoor gezorgd dat 

Finland marktleider is wat betreft innovaties op het gebied van telefonie. Dit heeft positieve 

financiele gevolgen voor de inwoners van het land. Doordat een regio of land succes heeft 

trekt het nieuwe spelers aan. Dit is te verklaren doordat snelgroeiende bedrijfssectoren met 

relatief hoge winstmarges, altijd nieuwkomers aantrekken. Hierdoor nemen concurrentie en 

productiviteit toe Qacobs, 2005). 
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Succesfactoren 

Een kenniscluster dient een zwaartepunt te hebben waar het zich vestigt. Vanuit dit 

zwaartepunt kan, naar mate het succes van het cluster, verder uitgebreid worden. Belangrijk 

te stellen is dat er bij een kenniscluster geen fysieke grenzen aanwezig zijn en dat zelfs de 

landsgrenzen overschreden kunnen worden. De vestigingsplaats van 'het zwaartepunt' van 

een kenniscluster speelt een belangrijke rol in het succes van een kenniscluster. Wij richten 

ons in dit onderzoek op het ontwikkelen of verbeteren van kennisclusters en daarbij wordt er 

dus gekeken naar de vestiging van waaruit gegroeid kan worden. Het gaat ons dus met name 

om de succesfactoren die een cruciale rol spelen in de keuze van een vestigingsplaats. 

Om te komen tot de belangrijkste succesfactoren van een kenniscluster zijn als basis de 

vestigingsfactoren voor het herkennen van !CT-clusters aangehouden, welke opgesteld zijn 

door het Telematica lnstituut (1999). De vestigingsfactoren geven de belangrijkste 

vestigingskenmerken van een gebied aan die van belang zijn bij de keuze van een gebied. In 

figuur 9.2 zijn de vijf verschillende groepen factoren, ook wel de K.O.E.T.S.-factoren 

genoemd, weergegeven in relatie tot vestigingkeuze binnen een cluster. In bijlage Ill is een 

' . K~ isf-=oran ) 

,Organisatorische Fact~:JJ ~ ,-
, " Vestiging,keuze J ,_ ..... , ....... ]~----

-•- · 1/ 
Figuur 9.2 Vestigingsfactoren in relatie tot de vestigingkeuze (Telematica, 1999) 

totaal overzicht opgenomen van alle 19 factoren die tot deze vijf K.O.E.T.S.-factoren behoren. 

De vestigingsfactoren zijn onderverdeeld in 5 groepen; kennis, organisatie, economisch, 

technologie en sociaal. 

In het kader van ons onderzoek hebben we drie cases van kennisclustering onderzocht op de 

aanwezige succesfactoren. Als basis zijn de K.O.E.T.S.-factoren aangehouden, omdat zij een 

duidelijk en compleet beeld geven van de mogelijke succesfactoren die aanwezig kunnen zijn 

in een kenniscluster. Uiteindelijk zal er naar aanleiding van de drie cases een lijst met 

succesfactoren voor een kenniscluster worden opgesteld, die bij kunnen dragen aan een 

succesvolle ontwikkeling van een kenniscluster. Hieronder volgt een argumentering van de 

gekozen cases waarna de gevonden factoren verder zullen worden toegelicht. 

Orie cases van kennisclustering 

De eerste case die we onderzocht hebben op succesfactoren is de Silicon Valley. Silicon 

Valley wordt vaak gezien als het voorbeeld van kennisclustering. Hier worden al meer dan 

een halve eeuw innovaties ontwikkeld, op het gebied van ondermeer de chip-technologie, 
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door samen te werken en te concurreren . Silicon Valley dient als voorbeeld voor alle 

kennisintensieve bedrijventerreinen die er de afgelopen decennia zijn ontstaan. In het 

onderzoek naar de succesfactoren is deze case daarom een belangrijk voorbeeld. 

De tweede case die we verder onderzocht hebben is de Digital Signal Processing Valley. Deze 

is ontstaan naar rechtstreeks voorbeeld van Silicon Valley. Voor dit onderzoek is deze case 

van belang om de mogelijkheden van 'het kopieren van een succes' in kaart te brengen. 

Als derde en laatste case hebben we gekozen voor de Dommel Valley. Dit is een succesvolle 

kennisclustering binnen Nederland. De Dommel Valley is het bewijs dat er in Nederland ook 

een kennisintensieve omgeving gecreeerd kan worden . Om ervoor te kunnen zorgen dat er in 

de toekomst binnen Nederland meerdere succesvolle kenniscluster worden ontwikkeld is 

onderzocht of de gevonden factoren bij case 1 en 2 ook binnen Nederland van toepassing 

zijn. 

De uitwerking van deze drie cases is terug te vinden in de bijlage IV. In het onderzoek naar 

deze drie cases is een volgende lijst met succesfactoren ontwikkeld. Deze zal verder 

uitgelicht word en in het volgende gedeelte. 

Lijst met succesfactoren 

Aan de hand van het onderzoek naar de succesfactoren binnen de cases en aanvullend 

literatuuronderzoek is er een aangepaste KOETS-lijst met succesfactoren ontwikkeld die 

specifiek gericht is op de succesfactoren van een kenniscluster. De nieuwe lijst wordt 

hieronder in tabel 9.2 weegegeven en zal hierna toegelicht worden. 

Kennisfactoren 

Q Menselijk kap_itcici\(~etrainde arbeidskra~~te~) 

D Kwaliteit van het onderwijs 
----

□ Kenniscentra, aanbod (formele kennis) 

D Kennisdynamiek (informele kennis) 

Organisatorische factoren 

D Actieve netwerkrelaties 

D Multinationals 

□ Midden- kleinb~~~ijf 

D Samenwerken in R&D 

D Faciliteiten en services 

D Platform 

D Champion 

Economische factoren 

D Strategische ligging 

_g _ Finc3~ciele ondersteu~i ~g_ __ 
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D lndustrieel draagvlak en klimaat 

Technologische factoren ------- - - ..,..,., -- -~-- ~ -- - - ----------~----
D lnnovatiekracht 

D Imago technologie 

D ICT faciliteiten en ICT diensten 

Sociale factoren 
-• - > ._ y > > - • •- ~-- .. ,,_ N•.- ''<-•- S,>C_-.,_ ,__,.,.,_,-~ 

D Mentaliteit bevolking 

D Woon- leefmilieu 

D Ondernemingsgeest 

D Creativiteit 

D Imago 

Tabet 9.2 Succesfactoren van een kennisc/ustering 

Na aanleiding van tabel 9.2 worden alle individuele succesfactoren hieronder toegelicht. 

De kennisfactoren 

Hierin worden de succesfactoren van een kenniscluster besproken die kennisintensief zijn . 

Menselijk kapitaal 

In kennisintensieve bedrijven wordt het intellectuele kapitaal hoofdzakelijk gevormd door het 

menselijke kapitaal. Het menselijk kapitaal is een van de belangrijkste concurrentie factoren 

voor landen die niet op prijs kunnen concurreren, zoals Nederland. Deze landen dienen hun 

concurrentie positie te verbeteren door innovatief te zijn en dit kan alleen maar behaald 

worden door een bepaald kennisniveau. 

Een hoog niveau van menselijk kapitaal wordt behaald door naast het initiele onderwijs 

voorafgaand aan het werkende !even, een continue leeromgeving te creeren binnen het 

bedrijf. 

In Nederland is er op dit moment een tekort aan hoog opgeleide mensen (Ministerie van 

Economische Zaken, 2006). Verwacht wordt dat dit de komende jaren alleen maar zal 

toenemen. lnvesteren in onderwijs en goede institutionele organisatie zijn daarom van 

belang om in de toekomst competitief te blijven met het buitenland. 

Het organiseren van trainingen , forums, seminars en workshops helpt bij aan de 

ontwikkeling en continuering van het menselijk kapitaal. 

Voor een succesvolle kenniscluster is het dus noodzakelijk dat er genoeg menselijk kapitaal 

is. 

Kwaliteit van het onderwijs 

Ook de kwaliteit van het onderwijs is een cruciale succesfactor bij de ontwikkeling van een 

kenniscluster. Menselijk kapitaal is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs. Hierdoor 

is het van belang dat onderwijsinstelling niet alleen zorgen voor kennisoverdracht zodat 
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menselijk kapitaal gecreeerd wordt, maar ook te werken aan kenniscreatie en 

kennistoepassingen. 

Opleidingsniveau Nederland 

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking ligt boven het gemiddelde opleid ingsniveau van 

zowel de OESO-landen als de EU-landen, maar behoort nog niet tot de alter best presterende landen. 

Van de 25-64 jarigen bezit 71% een diploma op minimaal hoger secundair niveau (mbo-2, havo, 

vwo), dit is vrijwel gelijk aan het OESO- en EU-gemiddelde. Kijken we voor de 25-64 jarigen naar het 

aantal hoger opgeleiden (in het bezit van een diploma in het hbo of wo), dan presteert Nederland 

met 28'3/o hoger dan zowel het OESO gemiddelde als het EU-gemiddelde. Wanneer we dit cijfer 

schonen voor de kortdurende opleidingen in het hoger onderwijs, omdat deze in Nederland nu 

eenmaal vrijwel niet worden aangeboden , dan neemt Nederland na Noorwegen en de Verenigde 

Staten in de rangorde van OESO-landen de derde plaats in. Dit beeld wordt nog versterkt als we 

kijken naar het jongere deel van de bevolking. Van de Nederlandse 25-34 jarigen heeft 34'3/o een 

opleiding in het hoger onderwijs voltooid, een percentage dat hoger is dan het OESO gemiddelde en 

het EU-gemiddelde. Geschoond voor de kortdurende opleidingen in het HO komt Nederland na 

Noorwegen zelfs op de tweede plaats in de rangorde van OESO-landen. Dit oogt heel mooi, echter 

wanneer we het percentage van 34'3/o afzetten tegen ons streven dat in 2020 de helft van de 

Nederlandse beroepsbevolking tussen de 25 en 44 jaar hoger opgeleid is, kunnen we constateren 

dater nog een weg te gaan is. 

Opleidinasniveou ; on de bevolki~g (2004) 

25-64 jor igen met diploma op minimool niveou mbo-2. hovo. vwo 

25-34 jorigen met diploma op minimool niveou mbo-2. hovo. vwo 

25-64 jor igen met diploma op niveou hbo. wo 

25-34 ioriaen met diolomo oo niveou hbo. wo 

BOX 9.2 (OECD, 2006) 

NL EU OESO 

71 % 

80% 

28% 

34% 

71% 

78% 

23% 

28% 

70% 

76% 

25% 

31% 

Uit bovenstaand tekstvlak blijkt dat het opleidingsniveau in Nederland relatief goed is. 

Wanneer er voldaan dient te worden aan het streven dat in Nederland de helft van de tussen 

de 25 en 44 jaar levende mensen hoog opgeleid dient te zijn is er nog een lange weg te gaan. 

Om op lange termijn competitief te blijven zal er nog flink ge"i"nvesteerd dienen te worden in 

de kwaliteit van het onderwijs en in de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland. 

Kenniscentra, kennisaanbod 

Hiermee worden instelling of bedrijfsonderdelen bedoeld waar onderzoek wordt gedaan en/ 

of nieuwe technologie ontwikkeld wordt. Er kan nieuwe kennis ontwikkeld worden en er kan 

toegepast onderzoek gedaan worden . Deze kennisinstellingen vormen een belangrijke 

schakel tussen universiteiten, en bedrijven . Veel onderzoeksinstituten zijn voortgekomen uit 

onderzoek aan universiteiten, en zijn hiermee nog vaak sterk verbonden . De verschillende 

instituten binnen Nederland zijn gebundeld in het: Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappe/ijk Onderzoek (NWO). 
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9.3.2 .2 

Kennisclustering 

Kennisdynamiek 

De inhoud van het begrip kennisdynamiek is uitgebreider besproken in hoofdstuk 7.3. 

Kennisdynamiek is te omschrijven als de manier waarop kennis zich door een kenniscluster 

verspreid . Kennisdynamiek is een van de belangrijkste factoren die aanwezig dient te zijn 

wanneer er een kenniscluster in ontwikkeling is. Alie andere factoren kunnen aanwezig zijn 

maar zolang er geen juiste dynamiek is tussen de verschillende partijen zal het succes van de 

kenniscluster gering zijn . 

De kennisdynamiek zoals wordt beschreven in hoofdstuk 7.3 is goed terug te vinden in de 

cases van Silicon Valley en DSP-valley. Door de clustering van de bedrijven en instellingen 

vindt er een versnelling van kennisoverdracht plaats tussen de bedrijven en instelling, welke 

heeft geleid tot innovaties en uiteindelijk economische groei. 

De High Tech Campus in Eindhoven heeft de intentie om deze dynamiek ook binnen het 

cluster te brengen . De verbinding met de universiteit van Eindhoven en faciliteiten als cafes, 

restaurants, conferentieoorden en gezamenlijke onderzoekscentra zullen dit moeten gaan 

stimuleren. 

Kennisdynamiek is een fenomeen dat ontwikkeld en op niveau gehouden dient te worden. 

Het is iets wat niet direct te plannen is maar waar wet sturing in vereist wordt. 

Hierboven zijn de vier kenmerken van de succesfactor kennis weergegeven. Hierna word en de 

zeven organisatorische succesfactoren beschreven. 

De organisatie factoren 

Hierin worden de succesfactoren van een kenniscluster besproken die betrekking hebben op 

de organisatie binnen het cluster. 

Actieve netwerkrelaties 

Met actieve netwerkrelaties worden de contacten tussen bedrijven, instellingen, 

universiteiten , toeleveranciers, afnemers en overheden bedoeld. In bepaalde situaties kan 

het belangrijk zijn de juiste wegen en personen te kennen om een bepaald proces te 

versnellen en te bevorderen. Een actief netwerkbestand is iets wat mee zal groeien met de 

ontwikkeling van een kenniscluster. Dit zal niet vanaf de geboorte van een kenniscluster 

meteen aanwezig zijn . 

Een simpel voorbeeld van het ontstaan van een netwerk is de roulatie van de 

arbeidskrachten. Dit naar voorbeeld van de case 'Silicon Valley'. Arbeidskrachten stappen 

daar gemakkelijk over van het ene bedrijf naar het and ere en er ontstaan veel spin-offs. Door 

deze om loop ontstaat er een groot netwerk van bedrijven en person en. 
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Multinationals 

Naast het imago dat multinationals geven aan een cluster bezitten ze vaak ook een 

uitgebreid netwerk en veel kennis en kennisvermogen. Binnen een groot bedrijf (open veel 

wetenschappers rond die de aanstichter zijn voor innovatie. Multinationals geven uitstraling 

en draagkracht aan een cluster en zorgen ervoor dat een cluster meteen internationaal op 'de 

kaart' staat. 

Midden- en kleinbedrijf (MKB) 

Grote bedrijven en instellingen zijn weliswaar de centrale actoren binnen het innoveren in 

een kenniscluster, maar dit doen zij zelden alleen. Door onder andere de globalisering 

ontstaan innovaties meer en meer in netwerken van complementaire bedrijven (De Bresson, 

1999). De MKB bedrijven spelen hier een belangrijke rol in. De MKB- bedrijven van nu kunnen 

de multinationals zijn van de toekomst. Door deze in een vroeg stadium bij een cluster te 

betrekken krijgen deze bedrijven samenhang met het cluster en bestaat de kans dat ze zich 

hieraan blijven verbinden wanneer ze zelf uitgroeien tot multinational. 

Tevens kunnen MKB- bedrijven een output zijn van een kenniscluster. Onder de MKB 

bedrijven vallen namelijk ook de start-ups en spin-off bedrijven . Bij deze bedrijven is veel 

'nieuwe' kennis aanwezig die ook voor grotere bedrijven van belang kan zijn . De spin-offs zijn 

vaak beter in staat om 'nieuwe' kennis succesvol op de markt te brengen. 

Samenwerken in Research & Development (R&D) 

De uiteindelijke meerwaarde van een kenniscluster komt naar voren wanneer de krachten 

warden gebundeld en er wordt samengewerkt. Doordat de bedrijven gezamenlijk onderzoek 

doen naar een basis technologie, in samenwerking met de kennisinstellingen, kunnen zij hun 

concurrentiekracht vergroten . 

De High Tech Campus Eindhoven gebruikt de samenwerking binnen R&D-projecten als 

aantrekkingskracht voor bedrijven van buitenaf. Door in onafhankelijke onderzoeksinstituten 

onderzoek uit te voeren waarbinnen bedrijven een bijdrage leveren , in de vorm van het 

detacheren van menselijk kapitaal, onderstaat er een kenniskring. Wanneer deze kenniskring 

structureel zijn vruchten begint af te werpen zijn grote bedrijven eerder geneigd om zich te 

vestigen in deze kenniskring; bijvoorbeeld de High Tech Campus Eindhoven. 

Faciliteiten en services 

Een plek waar innovaties geboren worden is niet te ontwikkelen. Wei kan ervoor gezorgd 

worden dat er een omgeving is die het tot stand komen van innovaties stimuleert en 

faciliteert. Bijvoorbeeld door een kennisomgeving te voorzien van alle mogelijke faciliteiten 

waar verschillende partijen elkaar kunnen treffen zodat er kennisuitwisseling kan 

plaatsvinden. 

Een kenniscluster op zich heeft een faciliterende rol in het tot stand komen van innovaties. 

Hier bedoelen we echt de faciliteiten binnen het kenniscluster. Bij facilite iten valt te denken 

aan restaurants en cafes, fitnesscentra of conferentieoorden. 
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Een goed voorbeeld hiervan is terug te vinden op de High Tech Campus Eindhoven. Zij 

hebben ge"i"nvesteerd in restaurants en hebben cafes als ontmoetingsplaats gebouwd om de 

kennisoverdracht te bevorderen. 

Platform 

Met een platform warden de stimulerende impulsen bedoeld die buiten een kenniscluster 

liggen. Hierbij valt te denken aan subsidieregelingen, toegankelijkheid en medewerking van 

gemeentelijke en provinciale organen. Een provincie en locale overheid kunnen door mee te 

werken en te denken aan het binnenhalen van buitenlandse bedrijven en menselijk kapitaal 

een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kenniscluster. 

De doelstelling die de EU-staten in Lissabon is om 3% van het BNP te investeren in rresearch 

& development. Dit biedt een (brede) basis voor de verdere ontwikkeling van kennisclusters. 

In Nederland ontbreekt nog een juist platform die deze doelstelling tracht te realiseren. Het 

lnnovatieplatform is een initiatief die deze doelstelling moet gaan realiseren binnen 

Nederland, maar heeft tot op heden nog weinig succes opgeleverd. 

Champion 

Met een champion wordt de drijvende kracht achter een kenniscluster bedoeld. Dit kan zowel 

een persoon als een bedrijf zijn, vaak een multinational zoals ook is terug te zien in Finland 

waar Nokia de champion is. 

Om het succes van een kenniscluster te bevorderen en te versnellen is een 'trekker' nodig. 

Deze trekker wordt het aanspreekpunt van de kenniscluster, en heeft een belangrijke rot in 

het overtuigen van andere partijen dee! te nemen aan een kenniscluster. 

Een duidelijke champion van de Silicon Valley case is Frederick Terman. Hij heeft een 

omgeving gecreeerd waardoor het voor de andere champion, Hewlett Packard, mogelijk was 

om te groeien (zie figuur 9.3). 

Figuur 9.3 Gedenkteken op de geboorteplaats van Silicon Valley (Photoaltlas.com, 2006) 

Hierboven zijn de zeven kenmerken van de succesfactor organisatie weergegeven. Hierna 

warden de drie organisatorische succesfactoren beschreven. 

Johan van der Velden & Vince in 't Ven 55 



9.3.2.3 

■ 

Kennisclustering 

De economische factoren 

Hierin warden de succesfactoren van een kenniscluster besproken die betrekking hebben op 

de economie binnen het cluster. 

Strategische ligging 

De kwaliteit van de ligging van een kenniscluster is van groat belang, omdat hier een eerste 

keuze op gemaakt zal warden wanneer een bedrijf zich ergens wil vestigen. Hieronder zijn 

een aantal punten opgesomd die voor veel bedrijven zwaar wegen in het maken van een 

beslissing voor een vestigingsplaats (Cabus, 2004): 

Lokale gebondenheid & mogelijkheden huidige /ocatie 

Uitbreidingsmogelijkheden (op de locatie) 

Ligging ten opzichte van toeleverende bedrijven 

Ligging ten opzichte van afnemende bedrijven 

Mogelijkheid om vergunning te krijgen in verband met milieu, veiligheid, etc. 

• Personenvervoer, luchthavenconnectie en kennisinfrastructuur 

■ 

Nabijheid luchthaven en station 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer en over de weg 

Kostenefficientie, /age prijzen 

Aantrekkelijke huur- of grondprijs 

Financiele ondersteuning 

Op het gebied van research & development (R&D) valt in Nederland nog een hoop progressie 

te behalen. In internationaal verband is Nederland namelijk een van de weinige landen waar 

de R&D-uitgaven nationaal gezien, uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands 

product, in de periode 1995-2004 zijn gedaald (CPS, 2006). Dit komt niet zozeer door de 

R&D-uitgaven van de private sector, maar vooral door de ontwikkeling van de publieke R&D

uitgaven, die maar net gelijke tred houdt met de inflatie (CPS, 2006). 

Zoals eerder beschreven is, wordt het hart van een kenniscluster gevormd door gezamenlijke 

R&D-projecten. Deze projecten dienen voldoende gefinancierd te zijn om daadwerkelijk van 

de grand te komen. Een deel van de financiering zal dienen te komen uit deelnemende 

bedrijven en een deel kan door de overheid warden bijgedragen. Door de overheden kan er 

op verschillende manieren een financiele bijdragen word en geleverd aan de ontwikkeling van 

een kenniscluster. Vaak gebeurd dit in de vorm van subsidies maar uit de cases studies is 

gebleken dat dit ook kan door: 
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Kennisclustering 

Financiering van de infrastructuur. 

Een goede infrastructurele omgeving is van groot belang bij de ontwikkeling van een 

kenniscluster. Er dienen voldoende faciliteiten aanwezig te zijn zoals; parkeerplaatsen, cafes 

en restaurant, conferentieoorden etc. 

Financiering van de uitstraling van een kenniscluster. 

Het imago van een kenniscluster is van belang wanneer het wit blijven groeien. 

Voor de ontwikkeling van start-ups en spin-off bedrijven is durfkapitaal een belangrijke bron 

van financiele ondersteuning. Durfkapitaal is geld dat afkomstig is van investeerders, die het 

investeren in een kenniscluster zien als een kapitaal belegging. Dit kan door bedrijven 

gefinancierd word en maar ook de overheden kunnen hier een bijdrage in leveren. 

Nog een voorbeeld van een financiele ondersteuning is de mogelijkheid voor overheden 

binnen een kennisclustering te zorgen voor de ontwikkeling van een bedrijvencentrum waarin 

start-ups en spin-offs zich voordelig kunnen vestigen. Een voorbeeld van een 

bedrijvencentrum binnen de 'Dommel valley' is het Twinning Centre op de campus van de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

lndustrieel draagvlak en klimaat 

Zonder voldoende belanghebbenden heeft het opzetten van een kenniscluster geen zin. Er 

dient voldoende draagvlak voor het plan te zijn en het vertrouwen dat de clustering een 

succes gaat worden vanuit het bedrijfsleven. Een champion kan een belangrijke rol spelen in 

het vergroten van het draagvlak. Draagvlak in het bedrijfsleven moet uiteindelijk leiden tot 

het aantrekken van nieuwe bedrijven en instelling, zodat de kenniscluster zich blijft 

ontwikkelen. 

Draagvlak komt onder andere voort uit de successen van voorafgaande projecten. Het is 

daarom van belang dater zorgvuldig wordt omgegaan met het creeren van een kenniscluster. 

Het falen van een kenniscluster heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het cluster zelf, 

maar heeft ook een negatieve uitwerking op and ere met name nieuwe kennisclusters. 

Hierboven zijn de drie kenmerken van de succesfactor economie weergegeven. Hierna 

word en de drie technologie succesfactoren beschreven. 

De technologische factoren 

De vierde succesfactor van een kenniscluster zijn de technische factoren. Hieronder worden 

de drie soorten technische factoren verder uitgewerkt. 

lnnovatiekracht 

lnnoveren is de belangrijkste output van een kennisclustering waar een positieve groei 

vervolgens mee gestimuleerd kan worden. De input van innovatie is kennis. Wanneer er een 

toename van kennisuitwisseling, creatie en toepassingen ontstaat, zal de innovatiekracht 

toenemen. Het gevolg hiervan kan een hefboomeffect zijn. Met als gevolg dat diezelfde 

innovatie weer voor nieuwe kennis binnen het cluster kan zorgen. 
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Kennisclustering 

Imago technologie 

Om investeerders binnen de kennisclustering aan te trekken is het imago van de centraal 

staande technologie van belang. Wanneer een technologie een algemeen positief imago 

bezit, zullen partijen zich hiermee sneller betrokken voelen, met eventuele investeringen als 

gevolg. Voor de overheden licht hier een belangrijke taak in het verbeteren van het imago van 

een bepaalde technologie. Marktinnovatie kan tevens het imago van een technologie ook 

versterken . 

ICT faciliteiten en ICT diensten 

Met ICT faciliteiten en diensten worden de ondersteunde digitale diensten bedoeld . De 

digitale revolutie heeft vooral in het begin grote voordelen opgeleverd voor de landen die 

hierin het best ontwikkeld waren. Tegenwoordig lopen de meeste westerse landen ongeveer 

gelijk op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. 

Een goed voorbeeld van een mogelijke verbeteringen op dit vlak is het doel van de Provincie 

Noord-Brabant om het voor iedereen mogelijk te maken toegang te hebben tot breedband 

internet. Dit voorbeeld heeft echter niets te maken met kennisclustering, echter wel met ICT 

verbetering. 

Hierboven zijn de drie kenmerken van de succesfactor technologie weergegeven. Hierna 

word en de vijf sociale succesfactoren beschreven. 

De sociale factoren 

De laatste succesfactor van een kenniscluster zijn de sociale factoren. Hieronder worden de 

vijf soorten van sociale factoren verder uitgewerkt. 

Mentaliteit bevolking 

Er bestaan verschillende meningen over de mentaliteit van de bevolking. 

Geld alleen is niet voldoende om de wetenschap vooruit te helpen en innovatie te stimuleren, 

vindt Minister President Balkenende. "lnnovatie is een houding, niet alleen een kwestie van 

meer geld. We moeten als overheid ook belemmeringen wegnemen zodat kennisinstellingen 

en ondernemers elkaar weten te vinden" (NWO, 2006). Wat Minister President Balkenende 

hier probeert te zeggen is dat mensen bereid moeten zijn mee te willen werken aan innovatie 

en kennisvermeerdering. En hij ziet een taak voor de overheid weggelegd in het wegnemen 

van onnodige bureaucratische beslommeringen die het soms onmogelijk maken tot elkaar en 

innovatie te komen. 

Woon- en leefmilieu 

Uit het onderzoek van Richard Florida (Florida, 2002) blijkt dat niet alleen kennisinstellingen 

en directe diensten als financiele ondersteuningen met betrekking tot een kenniscluster van 

belang zijn maar dat het woon- en leefmilieu van werknemers minstens zo belangrijk is. Hoog 

opgeleid personeel wil naast het werken bij een topbedrijf ook wonen in een populair 

stedelijk gebied. 
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Wanneer er naar de High Tech Campus Eindhoven gekeken wordt kan dit nadelig zijn voor de 

verdere ontwikkeling van dit gebied. Eindhoven wordt vaak niet gezien als een 'leuke' stad en 

kan daardoor hoog opgeleid personeel of zelfs bedrijven afschrikken. Op gemeentelijk en 

provinciaal niveau is het daarom van belang dat het woon- en leefmilieu verbeterd blijft 

warden. 

Ondernemersgeest 

Uit de verschillende interviews blijkt dat er tussen de verschillende experts een verschil van 

mening is over de ondernemingsgeest binnen Nederland. Een ondernemingsgeest is van 

belang in het starten van nieuwe ondernemingen. Die op hun beurt kunnen zorgen voor een 

verbeterde innovatiekracht. Een ondernemingsgeest wordt ender andere bevorderd door de 

noodzaak tot vernieuwing en is mede afhankelijk van de economische situatie van een land 

of regio. 

Creativiteit 

In het innovatieproces is creativiteit een belangrijk aspect. Een voorwaarde voor een 

creatieve omgeving is dat mensen zich er prettig voelen. Binnen een kenniscluster is het dan 

oak van cruciaal belang dater een creatieve omgeving gecreeerd wordt. Daarnaast is oak een 

prettig woon- en leefmilieu van belang om menselijk kapitaal aan te trekken en vast te 

houden. 

Imago 

De succesfactor imago is eigenlijk een optelsom van de andere succesfactoren. Een imago zal 

verbeteren naar mate er meer voldaan wordt aan de bovengenoemde factoren. Het voordeel 

maar oak zeker het nadeel van een imago is dat deze voor een lange periode vaststaat en 

moeilijk te bernvloeden is, zeker op korte termijn. 

Om te komen tot de belangrijkste succesfactoren van een kenniscluster zijn als basis de 

vestigingsfactoren voor de vestigingskeuze binnen een cluster aangehouden, welke 

opgesteld zijn door het Telematica lnstituut (1999). Deze vestigingsfactoren hebben we in 

het kader van dit onderzoek tegen het licht gehouden van drie cases. Hieruit zijn 

bovenstaande succesfactoren opgesteld. 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is er gezocht naar het antwoord op de vraag: "Waar hangt het succes van een 

kenniscluster vanaf?"ln paragraaf 9.3 zijn hier succesfactoren voor gedefinieerd. 

Wanneer een gebied voldoet aan al deze factoren is de kans op een succesvolle 

kennisclustering van een competitieve sector hoger dan wanneer er maar aan een aantal 

factoren wordt voldaan. 

De in tabel 9.2 opgesomde succesfactoren van een kenniscluster zijn niet allesomvattend en 

zullen daarom oak niet gebruikt kunnen warden om met zekerheid een gebied te ontwikkelen 

voor kennisclustering. Sommige factoren zijn wet te ontwikkelen en andere niet. 

In het volgende hoofdstuk zal er daarom gekeken dienen te warden naar de succesfactoren 

die ontwikkeld kunnen warden door middel van gebiedsontwikkeling. 
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10.2 

Kennisclustering 

Hoe ontwikkelt een kenniscluster zich? 

lnleiding 

De ontwikkeling van een kenniscluster is een lang en complex proces. De mogelijkheden voor 

overheden om nieuwe clusters helemaal van nul af op te bouwen, zijn beperkt. De kosten 

daarvan zijn uitermate hoog en de kansen op succes gering en oncontroleerbaar (Nelson, 

1993). Waaneer er wel in bepaalde mate succesfactoren aanwezig zijn, blijft het vaak een 

moeilijk te controleren proces, omdat veel factoren moeilijk of niet te bernvloeden zijn. 

In dit hoofdstuk wordt getracht om toch een globaal antwoord te geven op de vraag hoe de 

ontwikkeling van een kenniscluster verloopt. Hierdoor zal het beter te begrijpen zijn hoe een 

kenniscluster bernvloed kan warden. Dit gebeurd door de verschillende basisstappen te 

bespreken die doorlopen kunnen warden tijdens de verschillende levensfases van een 

kenniscluster. 

Het groeiproces van een kenniscluster 

De fasering van het ontwikkelingsproces van een kenniscluster is opgesteld na aanleiding 

van het voorafgaande literatuuronderzoek en de diverse interviews (bijlage VIII). 

10.2.1 FASE 1: hetontstaan van een kennisclustering 

Een kenniscluster is geen product wat van nul af aan opgebouwd kan warden. Er dient een 

bepaalde ontwikkeling gaande te zijn waarbij een aantal basisfaciliteiten als bron van de 

ontwikkeling gezien kunnen word en. 

Bedrijf als bron 

Hierbij valt te denken aan een bedrijf dat zich ergens vestigt met een bepaalde basis 

technologie. Het bedrijf kan vervolgens vergezeld warden door gelijksoortige bedrijven, 

toeleveranciers, spin-offs of kennisinstellingen. Een goed voorbeeld hiervan is Philips binnen 

de Dommel Valley. Doordat Philips zich gevestigd had in het huidige Eindhoven ontstond 

daar een schil van bedrijven en kennisinstellingen omheen. 

Kennisinstelling als bron 

Doordat een kennisinstelling zich meer gaat richten op kennisuitwisseling en 

kennistoepassing ontstaat er een directere relatie met het bedrijfsleven. Het gevolg hiervan 

kan de ontwikkeling van een kennisgebied zijn, doordat bedrijven zich in de omgeving van 

een kennisinstelling gaan vestigen. Een goed voorbeeld hiervan is Silicon Valley waar de 

Stanford University een park oprichten speciaal voor startende bedrijven. 

10.2.2 FASE 2: de groeivan kennisc/uster 

De groei van een kenniscluster hangt van veel verschillende succesfactoren af zoals duidelijk 

is geworden in hoofdstuk 9. 

De hoeveelheid succesfactoren die binnen de kennis regio aanwezig zijn vergroten de kansen 

op een succesvolle verdere ontwikkeling. Een groat deel van de ontwikkeling hangt af van 
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10.3 

Kennisclustering 

factoren die moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan de sociale 

factoren . 

Een kenniscluster zoals hierboven beschreven is, heeft als basis grote onderzoeksinstituten 

en multinationals. Zowel de multinationals als de toonaangevende onderzoekinstituten 

hebben vooral in de eerste fase een belangrijkste rot in het aantrekken van nieuwe 

ge"i"nteresseerde bedrijven om de regio te versterken. Door open te staan voor gezamenlijk 

onderzoek binnen een onderzoeksinstituut en hier actief deelnemers in te vinden worden de 

eerste stappen gezet tot kennisuitwisseling en kennistoepassing. De multinationals kunnen 

door hun aanwezigheid de groei positief be"i"nvloeden door het imago van een cluster te 

versterken, het uitgebreide netwerk dat men bezit en de kennis die aanwezig is. 

Om de groei van een kenniscluster te versnellen kan de mogelijkheid om in eerste instantie 

voor externe bedrijven (buiten het kenniscluster) menselijk kapitaal te leveren aan de 

onderzoeksinstituten een resultaat geven. Binnen een onderzoeksinstituut zal dan nieuwe 

kennis ontstaan dat weer via de onderzoekers teruggekoppeld wordt naar het moederbedrijf. 

Wanneer het clusteren van kennis op deze kleine schaal succes heeft zullen de externe 

bedrijven wellicht een vestiging in de nabijheid van de kenniscluster willen openen om 

zodoende dichter bij de kennisbron aanwezig te zijn. 

Wanneer alle partijen hieraan met dezelfde inzet en instelling participeren, kan dit leiden tot 

een verhoging van de innovatiekracht. 

FASE 3: de conso/idering van een kenniscluster 

Een kenniscluster is pas succesvol wanneer deze bijdraagt aan een duurzame groei. Het 

succes dient over lange termijn behaald worden, maar zoals in paragraaf 9.2 naar voren is 

gekomen zal succes door de verschillende actoren verschillend gedefinieerd worden. 

Een kenniscluster is nooit af en zal moeten blijven groeien. Het blijven investeren in een 

kenniscluster en blijven verbeteren is dan ook van belang. Wanneer dit niet meer in de 

omvang gebeurd moet het gebeuren op de kwaliteit en effectiviteit. 

Conclusie 

Door de ontwikkeling van een kenniscluster met drie verschillende levenfases te beschrijven 

kunnen we nu beter begrijpen hoe een kenniscluster zich ontwikkeld. De verschillende fases 

zijn verwerkt in figuur 10.1 dat de overloop van de verschillende fases verduidelijkt. 

De ontwikkeling van een kenniscluster begint vaak onbewust doordat in een bepaalde regio 

zich verschillende factoren gaan ontwikkelen. Wanneer er binnen deze regio met een 

bepaalde technologie succes wordt behaald zal dit nieuwe partijen aantrekken en het aantal 

succesfactoren uitbreiden en versterken. Het gevolg is dat er een concentratie van kennis 

binnen een bepaalde regio ontstaat. Op een gegeven moment begint de clustering van kennis 

binnen een bepaalde regio meetbaar te worden, door bijvoorbeeld de sterke economische 

groei die er plaats vindt of het aantal patenten wat verkregen worden. Het moment dat een 

regio bovengemiddelde groei laat zien, is vaak het startpunt van erkenning. 
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Erkenning 

- Ontstaan factoren 

- Groei kenniscluster 

c:::::::J Consolidering kenniscluster 

Figuur 10.1 Fasering van een kenniscluster 

De erkenning van een kenniscluster zal door de actoren op een verschillend tijdstip 

plaatsvinden. Vaak zijn de direct betrokkenen, zoals de champion en participerende partijen, 

eerder op de hoogte van het succes dat behaald wordt dan de buitenwereld . 

Voor de provincie zal er met namen in de groeifase de belangrijkste taak liggen om een 

kenniscluster te stimuleren. Deze fase kan een overlapping hebben met de beginfase en de 

consolideringfase. 
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Kennisclustering komt voort uit het voornemen van Nederland zich te ontwikkelen 

tot een kenniseconomie. Binnen een kenniseconomie is het van belang dater een 

internationale voorsprong geambieerd wordt op zowel technologische niveau als 

product niveau. Om dit voordeel te behalen is het clusteren van kennisinstellingen 

en research & development afdelingen van grote bedrijven een belangrijk middel. 

Door een bepaalde kennisdynamiek te creeren binnen een kenniscluster kan er 

synergie bereikt worden waardoor de innovatiekracht toeneemt. 

WAT HOUDT KENNISCLUSTERING IN? 

Antwoord 

Kennisclustering is een term waarmee de verzameling van kennisintensieve bedrijven met eenzelfde 

technologisch onderzoeksniveau aangeduid wordt. Hierbij valt te denken aan een verzameling van 

universiteiten, onderzoeksinstituten en research- en development afdelingen, van grote internationale 

bedrijven. Door middel van het clusteren van kennis wordt er gestreefd naar synergie waardoor een cluster zijn 

concurrentiekracht verhoogt en hiermee competitiever wordt binnen de Europese of Wereldeconomie. 

De definitie van een kenniscluster is: "Geografisch geconcentreerde bedrijven met zowel vertica/e a/s 

horizontale dimensies, die in dezelfde bedrijfstak of met dezelfde basistechno/ogieen opereren en in deze 

onderzoeksvelden gezamen/ijk onderzoek uitvoeren". 



Context binnen het onderzoek 

In dit onderzoek wordt een antwoord gezocht op de volgende vraagstelling: "Hoe 

kunnen provincia/e be/eidsmakers investeren in gebiedsontwikkeling ten behoeve 

van kennisclustering?" 

In stap 1 is duidelijk geworden dat innovatie een belangrijk middel is om tot 

economische groei te komen. Het kenmerk van een kenniscluster is dat het een 

gunstig klimaat kan bieden om tot innovatie te komen. In stap 2 is daarom 

onderzocht wat een kenniscluster inhoudt en met welke succesfactoren rekening 

gehouden dient te word en. 

In deze stap wordt ten slotte een model ontwikkeld waarmee provinciale 

beleidsmakers kunnen toetsen of een bepaalde bedrijfssector en een bepaald 

gebied geschikt zijn voor kennisclustering. 

WAT KUNNEN PROVINCIALE BELEIDSMAKERS ONDERNEMEN 

OM DOOR MIDDEL VAN GEBIEDSONlWIKKELING 

KENNISCLUSTERS TE STIMULEREN? 

lnleiding 

Alvorens er tot de ontwikkeling van een model overgegaan wordt, waarmee getoetst kan worden of een 

bepaalde sector en een bepaald gebied geschikt zijn voor kennisclustering, zal er eerst naar het begrip 

'gebiedsontwikkeling' gekeken worden. Hierna is het van belang dat onderzocht wordt welke succesfactoren 

behorend bij een kenniscluster ontwikkeld kunnen worden door middel van gebiedsontwikkeling. 

Ats dit duidelijk is kan er over gegaan worden tot de modelering. Hiermee zal getoetst kunnen worden wat de 

kansen van een bepaalde bedrijfstak en een bepaald gebied zijn wanneer deze ontwikkeld zouden worden 

tot een kennisclustering. 
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Hoe kan gebiedsontwikkeling bijdragen aan de 
ontwikkeling van een kenniscluster? 

lnleiding 

In de stappen 1 en 2 is gebleken dat kennisclustering een gunstig effect kan hebben op de 

economische groei van Nederland. Door middel van het clusteren van bedrijven en 

kennisinstellingen wordt er een snellere ontwikkeling van producten en diensten 

gestimuleerd wat leidt tot innovaties. lnnovaties leidt tot de versterking van de 

concurrentiekracht wat uiteindelijk economische groei veroorzaakt. 

Nu duidelijk is geworden dat kennisclustering kan bijdrage aan de economische groei kom de 

vraag naar voren hoe dit dan gestimuleerd dient te warden. 

In deze laatste stap wordt het begrip 'gebiedsontwikkeling' verder uitgewerkt. Tevens wordt 

bekeken hoe de succesfactoren van een kenniscluster, die naar voren zijn gekomen in stap 2, 

versterkt kunnen warden door middel van de ontwikkeling van een gebied ter versterking van 

een kenniscluster. 

Deze zijn onderverdeeld over vijf hoofdcategorieen, kennis-, organisatie-, economische-, 

technologische- en sociale factoren. Echter niet alle factoren zijn te versterken door middel 

van gebiedsontwikkeling. Factoren als imago en leefklimaat hebben een dusdanige omvang 

dat gebiedsontwikkeling hierbinnen maar een kleine rot kan spelen. In dit hoofdstuk wordt 

het begrip gebiedsontwikkeling verder uitgewerkt waarna er een uiteenzetting gemaakt zal 

warden van die succesfactoren die door middel van gebiedsontwikkeling te ontwikkelen zijn. 

Eerst zal gebiedsontwikkeling in Nederland verder verkend warden, om een goed begrip te 

krijgen van wat gebiedsontwikkeling nu eigenlijk inhoudt en welke bijdrage het kan hebben 

in het opzetten van kennisclusters. Een kenniscluster zal uiteindelijk moeten leiden tot het 

versterken van de innovatiekracht, omdat de verschillende kennis geclusterd is waardoor een 

betere uitwisseling mogelijk is. 

Wat is gebiedsontwikkeling? 

Nederland is een klein land met beperkte ruimte. De ontwikkeling van deze ruimtes dient dan 

oak zorgvuldig uitgevoerd te warden. Doordat er maar beperkte ruimte is, bernvloedt iedere 

gebiedsontwikkeling een andere ontwikkeling. Een gebiedsontwikkeling gaat daardoor vaak 

gepaard met tegenstrijdige belangen die samen moeten komen om tot een werkbare 

oplossing. 

Het idee om te komen tot een gebiedsontwikkeling ontstaat op verschillende niveaus, zowel 

op politieke als op particuliere niveaus. Het idee een gebied te gaan ontwikkelen tot een 

kenniscluster kan op marco-, mesa- en micro niveau ontstaan. De hoofdlijnen van een 

gebiedsinvulling warden uiteen gezet in een bestemmingsplan wat gemaakt wordt op 

provinciaal niveau en gemeentelijk niveau. Kleine eenvoudige gebiedsontwikkelingen 

warden binnen de gemeenten behandeld, maar wanneer een wijziging van het 

bestemmingsplan nodig is, dient er vaak toestemming van de provincie te komen. 
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Wanneer er gesproken wordt over gebiedsontwikkeling om de economische groei te 

be"i"nvloeden gaat dit in veel gevallen over een groot gebied met een bovenregionaal belang. 

En overstijgt de ontwikkeling het belang van de gemeente en de provincie. Een voorbeeld 

hiervan is de ontwikkeling van een bedrijventerrein bij Moerdijk onder de werknaam 

Moerdijkse Hoek (Bijlage V). De mogelijkheden binnen dit gebied hebben een boven 

regionaal karakter, doordat het terrein over een aantal specifieke eigenschappen besch ikt. 

Zo is de aanwezigheid van een zeehaven een belangrijk gebiedskenmerk waarmee zuinig 

omgesprongen dient te worden. In de bijlage is er dieper ingegaan op de belangen van de 

verschillende partijen bij de Moerdijkse hoek en de problematiek betreffende het 

ontwikkelen van dit gebied . 

Concluderend kan gesteld worden dater veel verschil bestaat in de vormen en de impact dat 

een gebiedsontwikkeling kan hebben en ondervinden op zijn omgeving. 

Het belangrijkst aandachtpunt binnen de ontwikkeling van een gebied is dat er voldoende 

draagvlak onder de verschillende partijen is en dat het een duurzame ontwikkeling betreft. 

De Moerdijkse Hoek is een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling waar het heel lastig blijkt 

te zijn de belangen van alle verschillende partijen te verenigen in een plan . In de volgende 

paragraaf gaan we verder in op wat nu succesfactoren zijn van een kenniscluster en welke rot 

gebiedsontwikkeling daarbij kan spelen. 

Welke succesfactoren van een kenniscluster kunnen ingevuld worden met 

gebiedsontwikkeling? 

"Welke factoren zijn cruciaa/ voor het s/agen van een kenniscluster en kunnen behaa/d 

warden door midde/ van het ontwikkelen van een gebied?", is de centrale vraag die we in het 

volgende stuk willen onderzoeken. In de vorige paragraaf is al naar voren gekomen dat 

draagvlak bij de verschillende partijen een belangrijke factor is. Ook het ontwikkelen van 

duurzame samenwerking tussen deze partijen is belangrijk. Binn en deze paragraaf komen de 

factoren aanbod die belangrijk zijn in het ontwikkelen van een succesvolle kenniscluster door 

middel van gebiedsontwikkeling. 

Aan de hand van de case studies en gesprekken met experts is er een onderscheid gemaakt 

tussen de succesfactoren , die wel en die niet in aanmerking komen, om door middel van 

gebiedsontwikkeling ontwikkeld te worden. Gebiedsontwikkeling kan hierbij inhouden dater 

sec ruimte gereserveerd wordt voor mogelijke bedrijven maar het kan ook een 

daadwerkelijke gebiedsinvulling inhouden waarbij gebouwen en gebieden daadwerkelijk 

worden ontwikkeld. 

In tabel 11.1 zijn 10 factoren aangevinkt welke met behulp van gebiedsontwikkeling ingevuld 

kunnen worden. We zullen nu deze 10 factoren bespreken en aangeven waarom dit 

belangrijke factoren zijn en in welke mate ze beYnvloed kunnen worden door middel van 

gebiedsontwikkeling. 
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Kenn isfactoren -----~_,,...,...,...,...,,,,,.,.~ .. - ---·,-..-~.,-- ... --,...... ............ ~ -, -.-,.~-- ~~~~---

D menselijk kapitaal (getrainde arbeidskrachten) 

D kwaliteit van het onderwijs 

@ kenniscentra, aanbod (formele kennis) 

D kennisdynamiek (informele kennis) 

Organisatorische factoren 
' , c1/'*-<'<«' o;• vw,--,,.«.•~ - .. .. .. -,-. • • """"-~ ~-~~- ... -'=,_ -- -.,.,,s"' 

D actieve netwerkrelaties 

@ multinationals 

@ Midden- kleinbedrijf 

@ samenwerken in R&D 

@ faciliteiten en services 

D platform 

D champion 

Economische factoren 
.. < °'" ,,,,,-~- V' ' - .... ,,..,..,. = .. - ·= ,.,~ ,,..,,.,, 

@ strategische ligging 

@ financiele ondersteuning 

D industrieel draagvlak en klimaat 

D lnnovatiekracht 

D imago technologie 

@ ICT faciliteiten en ICT diensten 

Sociale factoren 
• " ,;,, > '' ,. " ' T'' " " " ,.. _,_w.;'-.':"'~ 

D mentaliteit bevolking 

@ woon- leefmilieu 

D ondernemingsgeest 

@ creativiteit 

D imago 

Tabet 11.1 Succesfactoren van een kennisclustering 

Kennisfactoren 

1. Kenniscentra, aanbod (formele kennis) 

Kennisclustering 

Het aanbod van kennis en de toegankelijkheid hiertoe kan door gebiedsontwikkeling 

verbeterd worden. Er kunnen centrale gebouwen, waar toegang tot diverse kennisgebieden te 

verkrijgen is, gebouwd en ontwikkeld worden. 

Belangrijker in dit kader is of de ontwikkeling van dergelijke centra en gebouwen beantwoord 

aan de vraag van de bedrijfssector en een duidelijke meerwaarde kan leveren aan een 

gebied. Het personeel binnen een onderzoekscentra zal dienen te komen vanuit de 

wetenschappelijke wereld (universiteiten) en het bedrijfsleven (onderzoekers binnen 

multinationals of middelgrote bedrijven). Een succesvol kenniscentra heeft voldoende 
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draagkracht en vertrouwen nodig om een stabiliteitsfactor te worden binnen een 

kenniscluster. 

Organ isatiefactoren 

2. Multinationals 

Bij het opzetten van een kenniscluster in een bepaalde sector zal de aanwezigheid van een 

multinational een onoverkomelijke factor zijn. Een kenniscluster heeft draagkracht nodig en 

die komt in eerste instantie van de gevestigde orde. Een multinational heeft bewezen dat hij 

competitief is binnen zijn core-business en dat er wellicht mogelijkheden zijn om te groeien 

binnen de sector. 

Voor het in de toekomst aantrekken van multinationals zal binnen de gebiedsontwikkeling 

ruimte gereserveerd dienen te worden waar multinationals zich willen vestigen. Vaak willen 

deze organisaties zich op een 'A-locatie' huisvesten. 

3. MKB bedrijven 

Het midden- kleinbedrijf zal altijd aanwezig zijn binnen een kenniscluster. Multinationals 

hebben toeleveranciers en afnemers nodig om hun producten en diensten te innoveren . De 

mate waarop de bedrijven betrokken zijn binnen een kenniscluster leidt tot minder of meer 

kennisoverdracht. Wanneer het midden- kleinbedrijf direct betrokken is bij de ontwikkeling 

van innovatieve producten kan er snel gehandeld worden op de vraag binnen de 

waardeketen . Door de kennisdeling zullen ontwikkelingen sneller gaan en effectiever tot 

stand komen . 

Onder het midden- kleinbedrijf vallen ook spin-off en start-ups die voortkomen vanuit de 

kennisinstellingen of vanuit een product dat afwijkt van de core-business van een ander 

bedrijf. 

De hier bovenstaande hoedanigheid van bedrijven kan gestimuleerd worden door middel van 

subsidieregelingen waardoor bedrijven makkelijker en eerder dicht bij de kern van een 

kennisclustering gaan vestigingen. Er zal bij de gebiedsontwikkeling rekening gehouden 

dienen te word en dat hier voldoende ruimte voor wordt gereserveerd. 

4. Samenwerken in R&D 

Om gezamenlijk onderzoek te stimuleren, zal de voornaamste methode zijn het bieden van 

een mogelijk onderkomen waarbinnen een dergelijk onderzoekscentrum zich kan faciliteren. 

Een dergelijk centrum kan tot een versnelling van innovatie leiden . Voor een centra waar 

samengewerkt wordt in research & development geldt hetzelfde als voor kenniscentra . Het 

heeft draagkracht en vertrouwen nodig om tot bloei te komen . Om het gezamenlijke 

onderzoek te stimuleren is het belangrijk om een dergelijk onderzoekscentrum centraal 

binnen de gebiedsontwikkeling te positioneren, zodat de afstanden kort blijven. 

5. Faciliteiten en services 

De faciliteiten en services binnen een kennisclustering zijn eenvoudig te ontwikkelen door 

middel van gebiedsontwikkeling. Hierbij dient goed naar de vraag van bedrijven geluisterd te 

worden van wat zij buiten hun eigen bedrijf aan faciliteiten zouden willen om innovaties te 
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stimuleren. Ook hierbij kan een centrale positie binnen de gebiedsontwikkeling een positief 

effect hebben. 

Economische factoren 

6. Strategische ligging 

Door middel van gebiedsontwikkeling is de strategische ligging van mogelijke kennisclusters 

te verbeteren. Vooral de bereikbaarheid van een kenniscluster is belangrijk. Een 

kenniscluster moet eenvoudig en snel te bereiken zijn via de verschillende 

vervoersmogelijkheden. Wanneer er mondiaal naar Nederland gekeken wordt en daarbij de 

afstanden in kaart gebracht worden zal de bereikbaarheid al snel voldoende zijn gezien de 

relatief korte afstanden die er in Nederland 'mogelijk' zijn. Lokaal kan hier anders tegen aan 

gekeken worden. 

7. Financiele ondersteuning 

Startende bedrijven kunnen ondersteund worden door middel van een directe subsidie maar 

ook door middel van goedkope vestigingsmogelijkheden. Het ontwikkelen van een 

incubatiecentrum, binnen het te ontwikkelen gebied, waar voor een laag budget 

bedrijfsruimte gehuurd kan word en is hiervoor een goede aanpak. 

Technologische factoren 

8. ICT faciliteiten en ICT diensten 

Door de digitale infrastructuur optimaal te maken en de hierbij behorende diensten 

toegankelijk te maken wordt door een simpele vorm van gebiedsontwikkeling (het aanleggen 

van glasvezelkabels ten behoeve van breed band internet) een grote bijdrage geleverd aan de 

kwaliteit van een kenniscluster. 

Sociale factoren 

9. Woon- en leefmilieu 

Door middel van gebiedsontwikkeling kan er een kwalitatieve bijdrage geleverd worden aan 

het woon- en leefmilieu behorende bij de locatie van een kenniscluster. Het aanpakken van 

dit punt levert niet alleen voordeel op met betrekking tot kennisclustering maar zal ook voor 

andere economische speerpunten voordeel opleveren. 

10. Creativiteit 

Met creativiteit wordt de creativiteit van de bevolking bedoeld. Door open te staan voor 

creatieve kennisinstelling en vrijetijdsbestedingen kan er voor gezorgd worden dat creatieve 

mensen zich aangetrokken voelen tot een bepaalde regio. En hoog opgeleide en creatieve 

arbeidskrachten vormen de basis voor innovaties. 

Om de creativiteit te verhogen is het binnen de gebiedsontwikkeling ook van belang om een 

creatieve omgeving te ontwikkelen, waarbinnen mensen het prettig vinden om te werken. Dit 

kan onder andere be"i"nvloedt worden door het aanleggen van parken en andere centrale 

ontmoetingsplaatsen. 
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Conclusie 

De tien succesfactoren die hierboven genoemd zijn kunnen door middel van 

gebiedsontwikkeling ontwikkeld warden. Een ontwikkeling van deze factoren zal echter 

gepaard dienen te gaan met uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit ervan en de mogelijk 

voor- en tegenstanders. De ontwikkeling van een regio zal echter nooit zonder baten zijn en 

met uitzondering van de ontwikkeling van kenniscentra, incubatorcentra en gezamenlijke 

onderzoeksgebouwen zullen de meeste ontwikkelingen in meerdere gevallen hun vruchten 

op een langere termijn afwerpen. 
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Hoe kan de provincie bepalen waar de kansen liggen voor 
gebiedsontwikkeling ten behoeve van een kenniscluster? 

lnleiding 

Wanneer beleidsmakers, binnen een gebied economische groei willen stimuleren is het voor 

hen van belang te weten of er een bedrijfssector geschikt is zich te ontwikkelen tot een 

kenniscluster. Een bedrijfssector is een afdeling van het maatschappelijke of economische 

!even: denk bijvoorbeeld aan de bouwsector, of de computersector (Van Dale, 2005). 

Wanneer een bedrijfssector voldoende competitief blijkt te zijn om zich te ontwikkelen tot 

een kenniscluster, is het nog van belang te achterhalen hoe de regio met 

gebiedsontwikkeling ontwikkeld kan warden ter stimulering van de bedrijfssector. 

Voor beleidsmakers is het vaak niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn van een bepaald 

gebied om zich binnen een al dan niet competitieve bedrijfssector te ontwikkelen tot een 

kenniscluster. Dit kan grote gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van een 

kennisclustering. In het verleden is maar al te vaak gebleken dat het plan om te komen tot 

gebiedsontwikkeling ten behoeve van een kenniscluster niet verder is gekomen dan de 

tekentafel. Dit is een verspilling van tijd en energie. Om dit in de toekomst te voorkomen 

hebben we in dit onderzoek ervoor gekozen een model te ontwikkelen voor provinciale 

beleidsmakers. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke stappen provinciale beleidsmakers 

zouden moeten doorlopen om duidelijkheid te krijgen over de kansen van een 

gebiedsontwikkeling ten behoeve van een kenniscluster. De stappen die beleidsmakers 

dienen te doorlopen om tot een succesvolle kennisclustering binnen een gebied te komen 

warden weergegeven in dit toetsingsmodel. De input voor dit model komt voort uit het 

onderzoek dat we hebben gedaan om inzicht te krijgen in de verschillende begrippen omtrent 

gebiedsontwikkeling, kennisclustering en innovatie. Het model is bedoeld als praktisch 

hulpmiddel voor provinciale beleidsmakers. 

De modelering 

Het model hebben we ontwikkeld om provinciale beleidsmakers inzicht te geven in waar de 

kansen liggen van gebiedsontwikkeling ter versterking of ter ontwikkeling van een 

kenniscluster. 

Er is gekozen om dit model specifiek voor provinciale beleidsmakers te maken omdat zij 

doorgaans de initiatiefnemers zijn van bovenregionale gebiedsontwikkeling. De landelijke 

overheid zet alleen maar een algemeen beleid uit, door het aanwijzen bepaalde belangrijke 

regio's, wat dient te kunnen leiden tot economische groei. Het beslissingsgebied op 

gemeenteniveau is doorgaans te klein voor een kenniscluster, omdat een kennisclustering 

vaak een bovenregionaal belang heeft. 

Door gebruik te maken van dit model warden de verschillende stappen doorlopen welke 

noodzakelijk zijn bij het achterhalen van de mogelijkheden binnen een gebied. Bij het 

doorlopen van deze stappen wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het vorige 
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onderzoeksdeel. Hier werden de succesfactoren benoemd die be"i"nvloedbaar zijn door middel 

van gebiedsontwikkeling. 

Het model kan als een quick scan gebruikt word en door provinciale beleidsmakers. Naast een 

quick scan waarin de kansen van ontwikkeling inzichtelijk worden, heeft de gebruiker met 

het doorlopen van de stappen ook een leidraad voor gebiedsontwikkeling gebaseerd op 

kennisclustering. Door het model wordt de provinciale beleidsmaker gewezen op de 

aandachtspunten die van toepassing zijn bij het ontwikkelen of versterken van een 

ken n i scluster. 

Het model is onderverdeeld in twee delen (figuur 12.1) . Beide delen geven antwoord op een 

kernvraag. De kernvragen bij de twee verschillende delen zijn: 

Deel A: Is de bedrijfssector geschikt voor kennisclustering? 

Deel B: Is het gebied geschikt voor kennisclustering? 

Deel A Sector? 

Kennisclustering? 

DeelB Gebied? 

Figuur 12.1 Schematische weergaven van het model 

Tijdens het doorlopen van de verschillende stappen wordt de gebruiker op verschillende 

aandachtspunten gewezen welke van belang zijn bij het ontwikkelen van een 

kennisclustering. Het einddoel van het model is inzicht krijgen in de kansen om met 

gebiedsontwikkeling een kennisclustering positief te be"i"nvloeden. 

Alvorens er gestart kan word en met het model zijn er twee randvoorwaarden van belang: 

1. Het is ten eerste belangrijk dat men binnen de provincie een bedrijfssector 

aanwijst welke men met de ontwikkeling van een gebied wil versterken. Hierbij 

dient een 'sterke' bedrijfssector binnen de provincie gekozen te worden zoals 

aangegeven in paragraaf 6.4.1. Een sterke bedrijfssector dient competitief te 

zijn binnen de Europese en ofwereldeconomie. 

2. Ten tweede dient er een gebied aangewezen te worden dat ontwikkeld kan 

worden ter versterking van de kennisclustering binnen de te onderzoeken 

bedrijfssector. 
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In bijlage VI is het volledige model te zien . Het model zal uiteindelijk interactief beschikbaar 

zijn via de site www.kennisclustering.nl. Omdat er via een website meerdere mogelijkheden 

zijn om het model weer te geven en te verduidelijken hebben wij er voor gekozen om bij de 

hard copy van het model (bijlage VI) een leeswijzer te schrijven. Deze leeswijzer dient ter 

verduidelijking van het model en staat daarom niet op zichzelf. In de leeswijzer staat ook 

waar de informatie binnen dit onderzoek te vinden is. Hieronder staat de uitleg behorende bij 

het model (figuur 12 .2, stappenplan van het model). 

Figuur 12.2 Stappenplan 

Deze leeswijzer is bedoeld als link tussen het model (bijlage VI) en het voorgaande verslag. 

In deel A van het model wordt met behulp van twee stappen gekeken of de bedrijfssector 

geschikt is voor een kennisclustering. Daarnaast wordt gekeken of er voldoende draagvlak is 

bij de betrokken partijen. Denk daarbij aan partijen die betrokken kunnen zijn bij een 

dergelijke ontwikkeling zoals de provincie, bedrijven binnen de desbetreffende 

bedrijfssector, aangrenzende gemeenten etc. Als blijkt dat een bedrijfssector geschikt is kan 

met behulp van deel B in drie stappen bekeken worden wat de ontbrekende succesfactoren 

zijn die met gebiedsontwikkeling versterkt kunnen worden . In figuur 12 .2 worden de twee 

delen met de door te lop en stappen weergegeven binnen het model. 

Stap 1: Welke bedrijfssector? 

Als eerste dient onderzocht te worden of de betreffende bedrijfssector geschikt is voor 

kennisclustering om invulling te geven aan het te ontwikkelen gebied? Om als bedrijfssector 

geschikt te zijn om in te investeren om economische groei te behalen moet deze aan een 

aantal criteria voldoen zoals duidelijk is geworden uit de eerste twee stappen van het 

onderzoek. Om te achterhalen of een bedrijfssector geschikt is dienen de vragen 1 t/m 4 

beantwoord te worden . 
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1. Uitgangspunt van dit onderzoek en dus ook van het model is dat men binnen de provincie de 

economische groei wil versterken voor een langere termijn. Binnen het model dient men 

daarom ook als eerste aan te geven of het beleid gericht is op een duurzame ontwikkeling. 

2. In hoofdstuk 5 is duidelijk geworden dat innovatie de belangrijkste bijd rage levert aan 

economische groei op langere termijn. Er zijn verschillende vormen van innovatie mogelijk 

namelijk; proces, product, markt en dienst. Binnen deze stap dient er gekozen te worden 

welke innovatie er binnen de bedrijfssector plaatsvinden. In onze optiek is het alleen 

mogelijk bij product innovatie om alle voordelen uit een kenniscluster te halen . De andere 

drie innovaties, (markt, dienst en proces) kunnen ook een resultaat zijn vanuit een 

kenniscluster maar zijn niet het hoofddoel. Deze innovatievormen komen voort uit 

productinnovatie. 

3. Nu voor provinciale beleidsmakers duidelijk is gemaakt of het opgestelde beleid 

overeenkomt met de kenniscluster benadering kan men nu gaan toetsen of de gewenste 

bedrijfssector geschikt is om in te investeren . Zoals is aangegeven in paragraaf 6.4 .1. richt 

de kenniscluster benadering zich op het versterken van de 'sterke' bedrijfssectoren . Daarom 

dient de gebruiker van dit model eerst aan te geven of de bedrijfssector een 'backing 

winners', ' picking winners' of een 'backing loser' is. Om tot een duurzame kenniscluster te 

komen zal de bedrijfssector een 'backing winner' dienen te zijn. Hierbij wordt een huidige 

succesvolle bedrijfssector bedoeld waarbij in de toekomst nog voldoende potentie aanwezig 

is om verder te groeien . 

4. Het uiteindelijke doel van een gebiedsontwikkeling ten behoeve van kennisclustering, is het 

verhogen van de economische groei binnen Nederland . Nu uit vraag 3 duidelijk is geworden 

dat het binnen de bedrijfssector van belang is dat in de toekomst voldoende potentie 

aanwezig is om verder te groeien is het nog van belang hoe omvangrijk de bedrijfssector 

binnen de internationale markt is. Omdat de uiteindelijke gewenste groei voortkomt uit het 

nationale beleid dient de bedrijfssector op de internationale markt actief te zijn welke 

minimaal Europa als omvang heeft, zoals aangegeven in stap 2 van dit onderzoek. 

Om van een 'sterke' bedrijfssector binnen Nederland te spreken dient het aandeel op de 

wereldexportmarkt van deze clustering hoger te zijn dan het gemiddelde aandeel van 

Nederland op de wereldexportmarkt. In 2005 was het gemiddelde aandeel van Nederland 

volgens OECD 3,8%. Voor dit onderzoek wordt deze waarde aangehouden . 

Stap 2: Wie zijn de belanghebbende? 

Om een gebied met een provinciaal of landelijk belang te ontwikkelen is het van belang dater 

voldoende draagkracht aanwezig is. Naast de verschillende overheden hebben de publieke 

en private partijen van de desbetreffende bedrijfssector een groot belang binnen de 

ontwikkeling van een gebied . Hierbij dient men de opbouw van de cluster te analyseren 

waarbij gebruik gemaakt kan worden van hoofdstuk 8 . Om de verschillende belangen te 

achterhalen kan men een belangenbalans opstellen (zie bijlage VII). Om verder te gaan 
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binnen het stappenplan dient achterhaald te worden welke verschillende partijen aanwezig 

zijn en in voldoende mate een bijdrage aan de gebiedsontwikkeling willen leveren. 

Ats uit de eerste twee stappen blijkt dat een bedrijfssector geschikt is, kan met behulp van 

deel B in drie stappen bekeken worden wat de ontbrekende succesfactoren zijn die door 

gebiedsontwikkeling ingevuld kunnen worden . In figuur 12.2 worden de drie stappen 

weergegeven binnen het stappenplan. 

Stap 3: Hoe groot is de regio waar de kennisclustering dee! van uit maakt? 

Om voor de volgende stap te bepalen welke succesfactoren van de kenniscluster in de regio 

aanwezig zijn is het van belang om de geografische omvang van de cluster vast te stellen. 

Ats voorbeeld kan naar de cases 'Dommel valley' worden gekeken. De omvang van high-tech 

cluster in zuidoost Nederland kan beperkt worden tot de High Tech Campus Eindhoven, maar 

deze cluster kan ook vanuit een breder perspectief gezien worden. Wanneer over de 

landsgrenzen wordt gekeken kan de driehoek Eindhoven-Leuven-Aken onderzocht worden. 

Binnen deze omvang is er dan vaak ook een groter kennisveld aanwezig wat een reden kan 

zijn om naar een kleinere regio te kijken. Zo kan de High Tech campus Eindhoven gezien 

worden als de kern van de kenniscluster in zuidoost Brabant gespecialiseerd op een 

deeltechnologie en deel uitmakend van de algemene high tech cluster welke internationaal 

competitief is. 

Stap 4: Welke succesfactoren zijn er aanwezig? 

Wanneer de regio-omvang van een kenniscluster is vastgesteld kan onderzocht worden of het 

gebied, dat aangewezen is, om ontwikkeld te word en hiervoor geschikt is. Om te achterhalen 

of het te ontwikkelen gebied geschikt is voor kennisclustering dienen de aanwezige 

succesfactoren zoals opgesomd in tabel 11.1 binnen de vastgestelde regio bepaald te 

worden. 

Stap 5: Welke succesfactoren ontbreken er? En welke zijn haalbaar om ingevuld te worden 

binnen het gebied? 

Nadat er is vastgesteld welke succesfactoren binnen de regio aanwezig zijn kunnen de 

ontbrekende factoren als kansen worden gezien. Van deze kansen dient aangegeven te 

worden welke haalbaar zijn om ingevuld te worden binnen het te ontwikkelen gebied. In 

hoofdstuk 11 staan de succesfactoren die be"i"nvloedbaar zijn door middel van 

gebiedsontwikkeling uitgelegd. 

De overige ontbrekende factoren gelden als aandachtspunten waarmee de provincie de regio 

verder kan versterken. 
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Validatie 

Een daadwerkelijke validatie van dit model is binnen de tijd van dit onderzoek niet mogelijk. 

Er is daarom gekozen om het model voor te leggen aan een tweetal experts op dit vakgebied . 

Na aanleiding van de aandachtspunten van de experts zijn er case projecten getest met het 

model. De aandachtspunten van de experts en resultaten van de testen op de case 

projectenonderzoeken zijn verwerkt in het uiteindelijke model zoals dat hierboven en in de 

bijlage te zien is. 

Een validatie van de uiteindelijke website zal na afronding van de website gebeuren door 

dezelfde experts en wellicht door andere belanghebbende te vragen om het model te toetsen. 

Deze validatie valt buiten dit onderzoek. 

Conclusie 

Door middel van het ma ken van het model (bijlage VI) wordt er getracht antwoord te geven op 

de vraag "Hoe kan de provincie bepalen waar de kansen liggen voor gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van een kennisc/uster?" Door middel van het model kunnen provinciale 

beleidsmakers afhankelijk van de bedrijfssector en de locatie bepalen waar de kansen liggen 

voor gebiedsontwikkeling ten behoeve van een kenniscluster. 
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Het ontwikkelen van een kenniscluster gaat gepaard met veel risico's. Door de 

kansen van de ontwikkeling van een kenniscluster in kaart te brengen kunnen 

deze risicofactoren beperkt worden. In stap 2 zijn de succesfactoren van 

kennisclustering weergegeven. In deze stap zijn de succesfactoren onderzocht die 

gestimuleerd kunnen worden met behulp van gebiedsontwikkeling. Ondanks dat 

deze punten tot op zekere hoogte ontwikkeld kunnen worden door middel van 

gebiedsontwikkeling blijven er onzekerheden bestaan omtrent de ontwikkeling 

van een kenniscluster. Vooral aspecten als, leefmilieu en imago zijn moeilijk te 

be"i"nvloeden en vergen veel tijd wit de provincie deze bevorderen. 

WAT KUNNEN PROVINCIALE BELEIDSMAKERS ONDERNEMEN OM 

DOOR MIDDEL VAN GEBIEDSONTWIKKELING KENNISCLUSTERS 

TE STIMULEREN? 

Antwoord 

Om deze vraag voor ieder individueel initiatief te kunnen beantwoorden is er een model gemaakt. Door de 

kenmerken van de bedrijfssector en het gebied in te vullen kunnen de provinciale beleidsmakers bepalen wat 

de mogelijke kansen zijn van het initiatief. Doordat het model laat zien welke succesfactoren er nog niet 

ontwikkeld zijn, kunnen provinciale beleidsmakers onderzoeken in welke mate deze succesfactoren nog 

ontwikkeld kunnen worden. 
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Conclusie en aanbevelingen voor vervolg onderzoek 

De aanleiding van dit onderzoek is het mislukken van veel initiatieven tot kennisclustering. 

Dit heeft volgens ons te maken met het slechte inzicht dat beleidsmakers hebben wanneer 

het gaat over kansen en bedreigingen van een bepaald gebied waar een kenniscluster zich 

zou kunnen vestigen. Het doe! van dit onderzoek is het ontwikkelen van een toetsingsmodel 

voor provinciale beleidsmakers waarmee getoetst kan worden of een gebied en een 

bedrijfssector voldoende potentie hebben zich te ontwikkelen tot een kenniscluster. In dit 

onderzoek wordt daarmee een antwoord gezocht op de volgende vraagstelling: "Hoe kunnen 

provinciale beleidsmakers investeren in gebiedsontwikkeling ten behoeve van 

kennisclustering?". Om antwoord te geven op deze vraagstelling zijn er drie deelvragen 

opgesteld welke in de onderstaande paragraaf beantwoord word en. 

Antwoord op de deelvragen 

Deelvraag 1: Hoe is economische groei door midde/ van innovatie te stimuleren? 

Door middel van innovatie van technologieen kan de productiviteit binnen organisaties 

verhoogd worden. De toename van productiviteit be'i'nvloedt positief de concurrentiepositie 

van Nederland. De verhoging van competitiviteit leidt vervolgens tot een gunstiger 

economische klimaat waardoor er economische groei kan ontstaan. Het stimuleren van 

innovatie leidt dus indirect, via het verhogen van de productiviteit, tot economische groei. 

Deelvraag 2: Wat houdt kennisc/usteringin? 

Kennisclustering is een term waarmee de verzameling van kennisintensieve bedrijven met 

eenzelfde technologisch onderzoeksniveau aangeduid wordt. Hierbij valt te denken aan een 

verzameling van universiteiten, onderzoeksinstituten en research- & development 

afdelingen, van grote internationale bedrijven. Door middel van het clusteren van deze 

bedrijven en instellingen wordt kennis bijeengebracht. Deze kennisverzameling moet leiden 

tot synergie tussen de bedrijven en instellingen. Synergie ontstaat in een situatie waarin het 

effect van twee of meer samenwerkende of gecombineerde organ en of functies groter is dan 

de som van de effecten die elke van de organen of functies a Ileen zou kunnen opwekken (Van 

Dale, 2005). Wanneer er binnen het ene bedrijf een productinnovatie plaats vindt, kan deze 

ook gebruikt worden binnen de verwante bedrijven. Hiermee verhoogt een kenniscluster zijn 

concurrentiekracht en wordt het competitiever binnen de Europese of wereldeconomie. 

Deelvraag 3: Wat kunnen provinciale beleidsmakers ondernemen om door midde/ van 

gebiedsontwikkeling kennisclusters te stimuleren? 

Om deze vraag voor ieder individueel initiatief te kunnen beantwoorden is er in dit onderzoek 

een model gemaakt. Het voordeel van dit model is dat, door middel van het invullen van de 

kenmerken van een bepaalde bedrijfssector en het betreffende gebied (daar waar het 

kenniscluster zich zou moeten vestigen) provinciale beleidsmakers kunnen bepalen wat de 

kansen zijn van een kennisclustering. Doordat het model inzicht verschaft in welke 

succesfactoren er wel en nog niet ontwikkeld zijn in een bepaald gebied, kunnen provinciale 
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beleidsmakers onderzoeken in welke mate deze laatste factoren redelijkerwijs nog 

ontwikkeld kunnen worden . Tot op heden maken provinciale beleidsmakers geen gebruik van 

een dergelijk model waardoor het voor hen moeilijk te bepalen is wat de kansen en bedreigen 

van een bepaald gebied zijn, als het gaat om het realiseren van een kenniscluster. Dit heeft 

tot op heden geresulteerd in het falen van veel initiatieven tot kennisclustering. 

Antwoord op de vraagstelling van dit onderzoek 

Na het beantwoorden van de drie deelvragen is het mogelijk om antwoord te geven op de 

vraagstelling van dit onderzoek: "Hoe kunnen provinciale beleidsmakers investeren in 

gebiedsontwikkeling ten behoeve van kennisc/ustering". 

Provinciale beleidsmakers kunnen de kansen om te investeren in gebiedsontwikkeling ten 

behoeve van een kenniscluster snel inzichtelijk krijgen door de gegevens van het betreffende 

gebied en de betreffende bedrijfssector in te vullen in het toetsingsmodel. Aan de hand van 

het model kan eenvoudig inzicht verkregen worden in de kansen van het initiatief tot 

kennisclustering. Door de aanwezige succesfactoren van het gebied aan te geven in het 

model volgen automatisch de succesfactoren die nog ontbreken . Vervolgens kan er bekeken 

worden of deze ontbrekende succesfactoren alsnog ingevuld kunnen worden door middel van 

gebiedsontwikkeling. 

Het model 'dwingt' provinciale beleidsmakers naar de , al dan niet aanwezigheid van , cruciale 

succesfactoren te kijken. Hierdoor ontstaat er meer inzicht in het proces te komen tot een 

kenniscluster en zullen onhaalbare initiatieven tot kennisclustering in een vroeger stadium 

gesignaleerd worden . 

Het model is te gebruiken voor het testen van alle initiatieven tot kennisclustering. Door de 

stappen grondig te doorlopen kan per initiatief bepaald worden wat de kansen en dus de 

bedreigingen zijn. Dit alles om te voorkomen dat meer initiatieven tot kennisclustering 

mislukken. 

De Nederlandse regering wil dat Nederland een kennisgedreven economie wordt, dit om de 

concurrentiepositie van Nederland te kunnen blijven garanderen en verbeteren. Nederland 

moet koploper zijn binnen een markt en dit wordt behaald door middel van innovatiekracht. 

Om innovaties te stimuleren is het van belang dater voldoende uitwisseling en ontwikkeling 

van kennis plaats vindt. Het clusteren van bedrijven en instellingen is hier een ideaal middel 

voor, zo zegt ook Porter (1990). Het clusteren van disciplines in een regio, kan een goede 

voedingsbodem creeren in het samenwerken bij de ontwikkeling van innovatieve producten . 

Dit onderzoek heeft laten zien dat het toetsingsmodel een handig hulpmiddel is voor 

provinciale beleidsmakers om inzicht te krijgen in de kansen van een gebied waar een 

kenniscluster zich kan gaan ontwikkelen. Dit model helpt voorkomen dat er initiatieven tot 

kennisclustering mislukken, omdat er niet goed is nagedacht over de kansen en 

bedreigingen voor het gebied. Hierdoor neemt de kans toe dat er in Nederland succesvolle 

kennisclusters ontstaan en daarmee de concurrentiepositie verbeterd kan worden en de 

welvaart van Nederland ook in de toekomst gegarandeerd kan blijven. 
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Discussie 

Een mogelijk nadeel van het model is dat de toepasbaarheid afhangt van de objectiviteit van 

de persoon die het model invult. Wanneer deze het model te subjectief gaat benaderen en de 

in te vullen gegevens positiever invult dan dat ze daadwerkelijk zijn, ontstaat er een situatie 

waarin de uitkomst van het model, de kansen van een kennisclustering niet overeen komen 

met de werkelijkheid. Naast het feit dat de gebruiker van het schema objectief dient te zijn, is 

het ook van belang dat deze gebruik maakt van gefundeerde gegevens. Ats dit niet het geval 

is kan de output van het model een onjuiste weergave van de werkelijkheid weerspiegelen, 

waardoor de kans op mislukken toeneemt. 

Een mogelijk tweede nadeel is dat bij stap twee van het model, waar de belanghebbende 

actoren ingevuld dienen te warden, er gesproken wordt van betrokken partijen in de vorm van 

organisaties. Om de betrokkenheid van deze organisaties te verhogen zou het wellicht beter 

zijn als er personen binnen de organisaties aangewezen warden welke mede 

verantwoordelijk zijn voor het succes van de kennisclustering. Door het persoonlijke 

commitment wordt de slagingskans op een project vergroot. 

De succesfactoren van een kenniscluster, die vastgesteld zijn aan de hand van de K.O.E.T.S. 

vestigingsfactoren kunnen ook ter discussie warden gesteld. Deze vestigingsfactoren zijn 

herschreven naar succesfactoren van een kennisclustering. Dit is tot stand gekomen naar 

aanleiding van casestudies en interviews met experts op het gebied van kennisclustering. 

Om er zeker van te kunnen zijn dat deze lijst met succesfactoren compleet is, zou het beter 

zijn geweest wanneer deze lijst voorgelegd zou zijn aan meerdere experts vanuit onder 

anderen verschillende provinciale overheden. 

Een vierde discussiepunt van het model is dat de toetsing, of een bedrijfssector wet of niet 

geschikt is voor kennisclustering, wordt uitgevoerd aan de hand van een viertal vragen. Om 

tot een betrouwbaardere vaststelling te komen of een bedrijfssector geschikt is voor 

kennisclustering zal er echter een diepgaander onderzoek uitgevoerd dienen te warden. Deze 

vragen bieden namelijk teveel ruimte voor misverstanden. 

Bovengenoemde discussiepunten gaan met name in op de toepasbaarheid van het model dat 

wij ontwikkeld hebben. Een mogelijk laatste discussiepunt is de betrouwbaarheid van het 

model. Dit model is ontstaan uit de K.O.E.T.S. vestigingsfactoren. Deze bestaande factoren, 

welke opgesteld zijn om !CT-clusters te herkennen, zijn herschreven naar succesfactoren 

geldend voor ieder willekeurig kenniscluster in dit onderzoek. Je kunt je natuurlijk afvragen of 

deze factoren zich er wet toe lenen als algemeen succesfactor door te gaan van een 

kenniscluster. Vervolg onderzoek zal moeten aantonen of deze herschreven K.O.E.T.S. 

vestigingsfactoren afdoende zijn in het beschrijven van de kansen en bedreigingen van 

kennisclusters in het algemeen. 
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Aanbevelingen voor vervolg onderzoek 

Het onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in een toetsingsmodel waarmee provinciale 

beleidsmakers kunnen bepalen of ze moeten investeren in een kenniscluster en zo in welke 

gebiedsontwikkeling. Het onderzoek kan op diverse punten worden verbeterd en worden 

uitgebreid. Hiervoor zijn de volgende aanbevelingen voor vervolg onderzoek mogelijk: 

■ De succesfactoren zijn tot stand gekomen naar aanleiding van case onderzoek en 

interviews met experts. Een uitgebreider onderzoek naar de inhoud van de 

succesfactoren zou van meerwaarde kunnen zijn voor het uiteindelijke 

toetsingsmodel. Hierbij valt tevens te den ken aan de weging van de succesfactoren. 

Door een intensieve studie naar de succesfactoren bestaat er de mogelijkheid om de 

factoren te wegen en wellicht per bedrijfssector te rangschikken. 

■ Het uiteindelijke toetsingsmodel zou door middel van deductie gevalideerd kunnen 

worden. Hierbij wordt de omgekeerde weg bewandeld en wordt er vanuit het 

algemene model teruggewerkt naar het bijzondere, een specifiek initiatief tot 

kennisclustering in een bepaald gebied. Alleen dan zal de bruikbaarheid van dit 

model betrouwbaar zijn. 

■ Door middel van een intern onderzoek bij een bestaande kenniscluster bestaat er de 

mogelijkheid meer inzicht te krijgen in de kennisoverdracht tussen verschillende 

bedrijven en instelling. Deze informatie kan waardevol zijn in het tot stand brengen 

van een kenniscluster. 

■ Tot slot kan een verdieping in de belanghebbende betrokken partijen van 

meerwaarde zijn in het onderzoek naar kennisclustering. Om de betrokkenheid van 

de actoren te vergroten kan de vraag: "Wie ligt er 's -nachts wakker van het prob/eem 

dat de ontwikkeling van kennisclusters niet van de grond komt in Nederland?" 

gesteld worden. Wanneer hier het antwoord 'niemand' uit komt kan er gekeken 

worden hoe dit veranderd kan worden. Het gaat hierbij dan om het mogelijk 

ontbreken van eigenaarschap. Ook spelen de verschillende belangen van de 

verschillende betrokken partijen een rot hierin. Hoe verhouden deze belangen zich 

en hoe kun je hier invloed op uitoefenen als provinciale beleidsmaker. 
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P. Noordzij: 
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