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Woord vooraf 
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meenschap' hebben collega Meeus en ik onderwijs en onderzoek aan elkaar 
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Netwerken en Technologiebeleid' (MINT) zijn de gegevens voor dit proef
schrift verzameld. Hierbij hebben TeMa-afstudeerders een belangrijke rol 
gespeeld. Daarom een woord van dank aan de TeMa-ingenieurs Andre 
Bosman, Jurian Burgers, Hans Martens, Casper van Ootmarsum, Ruud 
Vermeulen, Edwin van der Weele, Marco van de Wiel, Jeroen van Woerden, 
Remco van den Hout, Jurriaan Merkuur, Richard Polack, Michiel Prinz, 
Frank Steegs, Ron Mandjes, Peter van der Steen, Ties Vogel en Ger Bou
wens. Het mes sneed aan twee kanten. 

Het MINT-project, en dus de dataverzameling voor dit proefschrift, is mede 
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Centrum Cost-Brabant, de gemeente Eindhoven, de Kamer van Koophandel 
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se industriele ondernemingen dank zeggen die de moeite hebben genomen 
de vragenlijst 'Vernieuwing en Samenwerking' belangeloos in te vullen. 
Zander hun medewerking zou dit proefschrift niet mogelijk zijn geweest. 
Ook een woord van dank aan Letty Calame, die het geduld had het 
omvangrijke manuscript te corrigeren. 

Mijn vader is een man van weinig woorden en veel daden. Als oudste van 
een gezin van 8 kinderen stand hij al op jonge leeftijd op de werkvloer. In zijn 
werkzame Ieven heeft hij zich, via opleidingen in de avonduren, opgewerkt 
van fabrieksarbeider tot bedrijfsleider van een schoenfabriek. Een dergelijke 
'harde' praktijkopleiding moesten zijn kinderen niet krijgen. Nee, zijn jongens 
moesten een gedegen schoolopleiding krijgen. Mijn ouders hebben hierin 
veel geinvesteerd en hebben zich hierbij het nodige moeten ontzeggen. Het 
doorzettingsvermogen dat hier voor nodig was, was en is voor mij een 
belangrijke inspiratiebron. Woorden van dank schieten hier te kart. Pa, ik 
weet dat je trots op ons bent. 

Tot slot het thuisfront. Joris, Nard, Laura en Youri dank ik voor hun liefde en 
enthousiasme. Marion, mijn levenspartner, dank ik zonder woorden. Aan 
haar draag ik dit boek op. 

En nu vlug naar de drukker. 

Tilburg, november 1996 
Leon Oerlemans 
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1. De ingebedde onderneming: 
Context en probleemstelling. 

1.1 lnleiding 

In deze studie zal worden ingegaan op economische relaties tussen onder
nemingen en hun rol bij technologische ontwikkeling in de industria. De 
technologische ontwikkeling die in dit verband bedoeld wordt heeft betrek
king op produkt- en procesinnovaties in een industriele omgeving. 
De vraagstukken waar het in deze studie om gaat hebben betrekking op de 
relaties tussen bedrijven en hun omgeving. In vele economische benadering
en is deze relatie weinig problematisch. Bedrijven zijn ingebed in factor- en 
produktmarkten waarmee veelal anonieme relaties worden onderhouden. 
Door de combinatie van produktiefactoren worden, onder invloed van prijs
en hoeveelheidssignalen, produkten voortgebracht die hun weg vinden naar 
markten. Met andere woorden, ondernemingen worden voorgesteld als 
'islands of planned co.ardination in a sea of market relations' (Richardson, 
1972: 883}. 
De relatie tussen bedrijf en omgeving is echter minder eenvoudig dan 
hierboven wordt geschetst. Zeker als het gaat om industriele innovatiepro
cessen zijn steeds minder bedrijven in staat volledig op eigen kracht innova
ties te realiseren. Voor een deel worden voor het innoveren noodzakelijke 
hulpbronnen betrokken via externe economische relaties. Hierin blijkt ook de 
ruimtelijke dimensie een relevant aspect te zijn. De door Richardson ge
noemde 'sea of market relations' blijkt bij nader inzien veel minder ongestruc
tureerd dan vaak wordt verondersteld. Ondernemingen zijn ingebed in hun 
omgeving. Deze inbedding, in de vorm van economische relaties met andere 
ondernemingen, kan beschouwd worden als een institutionele voorziening 
via welke hulpbronnen worden gecoordineerd. Richardson stelt dan ook: 
'firms are not islands of planned coordination in a sea of market relations but 
are linked together in patterns of cooperation and affiliation. Planned coordi
nation does not stop at the frontiers of the individual firm but can be effected 
through cooperation between firms. The dichotomy between firm and market, 
between directed and spontaneous coordination is misleading; it ignores the 
institutional fact of interfirm cooperation and assumes away the distinct 
method of coordination that this can provide'. 
Deze studie beoogt aan de hand van kwantitatieve gegevens inzicht te 
geven in het functioneren van deze institutionele voorzieningen in het 
bijzonder met betrekking tot innovatieprocessen. 
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In het vervolg van dit hoofdstuk wordt eerst aandacht besteed aan de context 
waarbinnen het onderzoek plaatsvindt. In de eerste plaats wordt aandacht 
geschonken aan de praktische context van de studie: de ontwikkelingen in 
het industrie- en technologiebeleid op regionaal, nationaal en Europees 
niveau. Vervolgens wordt een aantal relevante algemene veranderingspro
cessen binnen het industriale voortbrengingsproces beschreven. Tenslotte 
komt de gang bare 'theory of the firm' aan de orde en wordt de vraag gesteld 
in hoeverre deze benadering in staat is de bedoelde ontwikkelingen te 
beschrijven en te verklaren. 
Op basis van deze context kan de praktische, empirische en theoretische 
relevantie van dit onderzoek worden beoordeeld en kan er een doelstelling 
en probleemstelling voor deze studie worden geformuleerd. 

1.2 De praktische en empirische context van deze studie 

1.2.1 lnleiding 

De praktische relevantie van deze studie kan verduidelijkt worden op basis 
van een analyse van de veranderingen in het industrie- en technologiebeleid 
op verschillende beleidsniveaus. Achtereenvolgens wordt ingegaan op het 
Nederlandse regionaal sociaal-economische beleid en het nationale en 
Europese industrie- en technologiebeleid aan de hand van de vraag welke 
verschuivingen er zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan. 

1.2.2 Reglonaal soclaal-economisch beleid in Nederland 

Kort na het einde van WO II wordt in Nederland een begin gemaakt met 
regionaal sociaal-economisch beleid. Dit beleid kent van oudsher een 
tweeledige doelstelling. Enerzijds tracht men met dit beleid een ruimtelijk 
evenwichtige ontwikkeling van economische activiteiten te bewerkstelligen. 
Vanuit dit rechtvaardigheids- of equity-beginsel probeert men de voor- en 
nadelen van de welvaartsontwikkeling rechtvaardig over de Nederlandse 
regio's te verdelen. Anderzijds stelt men zich ten doel de bijdrage van aile 
regio's aan de nationale welvaartsontwikkeling te maximaliseren. Vanuit dit 
doelmatigheidsbeginsel dient te worden voorkomen dat in de regio aanwezi
ge produktiefactoren ongebruikt of niet volledig benut worden. In de ontwik
keling van het Nederlandse regionaal-economische beleid hebben deze twee 
doelstellingen afwisselend een accent gekregen. lndien we de periode 1945-
heden in ogenschouw nemen dan kan een aantal fasen in het regionaal
economisch beleid onderscheiden worden (gebaseerd op: Bartels & Van 
Duijn, 1981: 73-121; Boekema & Verhoef, 1986: 59-71; Lambooy, 1988: 132-
141). 
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Voorbereidingsfase en installing van ontwikkelingsgebieden (1945-1959). 
In de voorbereidingsfase lag de nadruk op het herstel van de nationale 
economie van de gevolgen van WO II. Vanuit de gedachte dat de Nederland
sa economie te veel op landbouw, handel en transport was gericht, stelde 
men zich ten doel het land te industrialiseren. In de periode 1949-1966 
verschenen acht lndustrialisatienota's waarin de hoofdlijnen van het econo
mische beleid werden geformuleerd. De kern van het beleid was gericht op 
beTnvloeding van de sectorale structuur, waarbij tevens aandacht werd 
besteed aan de regionale problematiek. In 1950 verscheen de Tweede 
lndustrialisatienota waarin negen regia's aangewezen werden, zogenoernde 
ontwikkelingsgebieden, waarop de industrialisatie-inspanningen zich zouden 
richten. 
Vanaf 1951 stond de bestrijding van structurale werkloosheid centraal. Het 
scheppen van arbeidsplaatsen, vanuit het principe van de gebundelde 
concentratie, diende plaats te vinden in 42 kerngemeenten met groeipoten
ties die voor een groot gedeelte in de negen eerder genoemde ontwikke
lingsgebieden lagen. AI snel kwam men tot de conclusie dat men het beleid 
diende te concentreren op een beperkter aantal kernen. Een en ander vanuit 
de idee dat door concentratie agglomeratievoordelen konden worden bereikt, 
of een groeipooleffect zou kunnen worden opgewekt. 

Oriilntatie op het spreidingsbeleid (1960-1971) 
Onder invloed van een krachtige nationale economische groei verschuift in 
de discussie over de arbeidsmobiliteit het accent van 'worker to the work' 
naar 'work to the workers' en krijgt de spreiding van economische activiteiten 
meer nadruk. In 1963 verscheen de Achtste lndustrialisatienota die tevens 
de laatste was: men beschouwde de nationale industrialisatie als voltooid, 
echter het regionale probleem bestond nog steeds. Vandaar dat in 1964 een 
nieuwe nota verscheen: de Nota inzake het te voeren industriespreidingsbe
leid 1965 tim 1968. Niet aileen werd spreiding van de industrialisatie bepleit, 
bovendien komt het regionaal beleid meer en meer ten dienste van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Bovendien openbaarde zich in het begin van 
deze periode een aantal structurale veranderingen in de Nederlandse 
economie. Bepaalde regia's werden geconfronteerd met een snelle, en naar 
later bleek, structurale verslechtering van de werkgelegenheid1• Een en 
ander had tot gevolg dat het werkingsgebied van het regionale beleid sterk 
werd uitgebreid. 
Voorts noemt Lambooy (Lambooy, 1988: 135) de omwenteling in het secto
rale denken van bijzondere betekenis. Tot 1969 was het regionaal econo
misch beleid in feite een industrieel beleid, daarna werd in het beleid erkend 
dat ook dienstverlenende ondernemingen voor de regionale economie van 
belang kunnen zijn. 

1 Dit gold voor Zuid-Umburg waar de sluiting van de mijnen ward aangekondigd. Tevens 
ontstonden er problemen in de KRL (katoen, rayon, linnen)-lndustrie, met name in de regio 
Tilburg. Seide gebieden werden aangewezen als herstructureringsgebieden. 
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AI met al kreeg het regionaal economisch beleid in deze periode veel meer 
een eigen gezicht en werd meer dan aileen een industriebeleid. Dit kwam 
bovendien tot uiting in een nieuwe regionale 'Nota inzake de sociaal-econo
mische aspecten van het in de jaren 1969 t/m 1972 te voeren regionale 
beleid'. Ondanks dater sprake was van een nationale hoogconjunctuur met 
een snelle welvaartsgroei, bleven de zwakke regia's kampen met een hoge 
structurale werkloosheid. Hierdoor bleef de bestrijding van structurale 
werkloosheid in deze regia's de hoogste prioriteit houden. Er kwam echter 
ook meer aandacht voor het regionale arbeidsvoorzieningenbeleid (voorlich
ting, bemiddeling en scholing). 

lnstelling van stimulerings-, afremmings- en overgangsgebieden (1971-1977) 
Volgens Lambooy (1988: 135) was er in deze periode sprake van een 
merkwaardige situatie. Enerzijds werd het regionaal-economisch beleid 
steeds sterker in dienst gesteld van de spreidingsgedachte uit het ruimtelijke 
ordeningsbeleid. De angst voor negatieve externe effecten van economische 
groei in de Randstad leidde in 1972 tot de invoering van de SIR (Selectieve 
lnvesteringsregeling}. Anderzijds wilde men het beleid concentreren op het 
noorden van hetland en op Zuid-Limburg. Met andere woorden, de andere 
regia's werden 'economisch gezond' verklaard. Deze beperking van het 
werkingsgebied van het regionaal-economisch beleid werd volgens Bartels & 
Van Duijn duidelijk ingegeven door de nog steeds gunstig lijkende arbeids
marktsituatie (Bartels & Van Duijn, 1981: 91). Later zou duidelijk worden dat 
de werkloosheid mede onder invloed van de economische gevolgen van de 
oliecrisis een steeds rneer in omvang toenemend structureel element 
bevatte. Als gevolg hiervan werd in de loop van 1975 de beperking van het 
regionaal-economisch beleid ongedaan gemaakt. 
Daarnaast maakte men een nieuw onderscheid binnen het begrip 'probleem
gebied'. Enerzijds werden zogenaamde stimuleringsgebieden onderschei
den. Het betrof vooral agrarische probleemgebieden waar een omschakeling 
naar andere sectoren nodig was. Anderzijds benoemde men herstructure
ringsgebieden. Hierbij gaat het om regia's waar de basis van de regionale 
economie werd weggeslagen door bijvoorbeeld technologische ontwikkeling
en of door ontwikkelingen in de wereldeconomie. Bovendien werd in deze 
fase een nieuw instrument ontwikkeld: de Regionale Ontwikkelingsmaat
schappij (ROM). Volgens Bartels & Van Duijn (1981: 93) passen deze 
ROM's binnen het streven naar een meer directe en gedecentraliseerde 
overheidsbe'fnvloeding van economische activiteit. 

lntensivering van het beleid (1977-1980) 
Begin 1977 verschijnt de 'Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 1977-
1980'. Als reactie op de oplopende werkloosheid is er in het regionaal
economisch beleid sprake van een verdere intensivering van het beleid. 
Bartels & Van Duijn (1981: 102} stellen over deze periode: 'nimmer is het 
REB zo intensief geweest als in deze jaren: meer financiele middelen, rneer 
toepassingsgebieden, rneer instrumenten. Aile bestaande instrurnenten 
bleven gehandhaafd, nieuwe werden toegevoegd'. Bovendien werd voor het 
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eerst erkend dat ook de grote steden in de Randstad grote problemen met 
de werkloosheid ondervonden. Een aantal instrumenten zoals de verplaat· 
singsregeling bedrijven en modernisering van oude winkelconcentraties was 
specifiek gericht op de verbetering van het woon- en leefklimaat in de 
steden. Tenslotte is voor deze periode vermeldenswaard dater twee nota's2 

werden gepubliceerd die tot stand kwamen via samenwerking tussen Rijk en 
Provincies. Voor het eerst wordt nu ook 'bottom-up' regionaal beleid gefor· 
muleerd. 

Stimulerings· en ontwikkelingsbeleid (1981·1985) 
In februari 1981 verscheen de Nota Regionaal sociaal-economisch beleid 
1981 tim 1985. Deze nota stond geheel in het teken van de verslechterende 
economische omstandigheden. Dit kwam onder meer tot uiting in de twee 
hoofddoelstellingen van het beleid: <1 > een grotere gelijkwaardigheid van 
regionale welvaartssituaties, met name wat betreft de kansen op werk en 
inkomen, en <2> een vergroting van de bijdrage vanuit de regio's aan de 
nationale welvaartsontwikkeling. De eerste doelstelling kwam tot uiting in een 
stimuleringsbeleid dat met name gericht was op de economisch zwakke 
gebieden; de tweede doelstelling betrof het regionaal ontwikkelingsbeleid dat 
in principe op aile regie's van toepassing was. De slechte economische 
omstandigheden werkten ook door in de middelen die het Rijk voor het REB 
ter beschikking stelde. Zowel de infrastructuurmiddelen als de onderne
mingsgerichte middelen (IPR) ontkwamen niet aan een verlaging. Een aantal 
andere ontwikkelingen valt op (Bartels & Van Duijn, 1981: 110·111): 

voortzetting van de ingezette tendens naar decentralisatie; 
veel aandacht voor de raakvlakken van het REB met het ruimtelijke 
ordenings· en arbeidsmarktbeleid; 
hernieuwde aandacht voor de sociaal·economische ontwikkeling van 
steden; 
onderkenning van de rol van de regio 'als werkplaats voor nieuwe 
initiatieven'. 

Verschuiving naar 'zelfwerkzaamheid' en technologiebeleid (1986-heden) 
Het reeds ingezette twee sporenbeleid werd voortgezet. Hierbij werd het 
REB ingekaderd in het nationale sociaal-economisch beleid. Nog sterker dan 
tevoren wordt een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de regie's. 
Dit wordt omschreven met het begrip 'organiserend vermogen'. Men stelt dat 
de regionaal-economische ontwikkeling en dynamiek bepaald wordt door drie 
belangrijke tactoren. In de eerste plaats de regionale produktiestructuur. Het 
gaat hier om de aard, samenstelling en de kwaliteit van de bestaande 
bedrijvigheid in een regio. In de tweede plaats is het regionale produktiemi· 
lieu een bepalende factor. Dit omvat de externe omgeving waarin het 
regionaal-economische produktieproces gesitueerd is. Het gaat om buiten 

2 Het gaat om de nota 'lntegraal Structuutplan Noorden des Lands' en de 'Perspectievennota 
Zuid-Limburg'. 
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hat bedrijf liggende elementen die van belang zijn voor het functioneren van 
de produktiestructuur. Deze twee elementen zijn de noodzakelijke voorwaar
den om tot regionale ontwikkeling te komen. Een derde element is echter 
nodig: het zelforganiserend vermogen van regio's. Als toelichting kan de 
volgende beschrijving gegeven worden (Tweede Kamer, 1985: 8): 
'Bij de versterking en verbreding van de economische structuur speelt een 
groot aantal factoren een rol. Kennis, creativiteit en vermogen tot verwezen
lijking van mogelijkheden /iggen besloten in individuen en organisaties, 
zelfstandigen en werknemers, bedrijfsleven en overheden, kenniscentra en 
onderwijsinstituten. AI deze factoren hebben vanuit hun eigen specifieke 
plaats de mogelijkheid om aan het streven naar versterking en verbreding 
een bijdrage te leveren. Contact, samenwerking en coOrdinatie tussen de 
verschil/ende factoren kan een meerwaarde doen ontstaan, die uitgaat boven 
de som der de/en. Langs deze weg vormen zich netwerken en kan het 
organiserend vermogen van de regio versterkt worden' 
De endogene ontwikkelingsmogelijkheden van regio's staan centraal. 
Netwerkvorming tussen regionale actoren van diverse pluimage dient er toe 
te leiden dat de economische mogelijkheden van regio's, en in hat verlengde 
daarvan voor de gehele Nederlandse economie, worden versterkt en ver
breed. Hat Rijk is van mening dat een deel van de in de regio aanwezige 
produktiefactoren onbenut of onvoldoende benut worden. Zij is van mening 
dat de regio's zelf deze onbenutte mogelijkheden dienen te benutten. Op 
daze wijze dienen er synergetische effecten te ontstaan. Kortom, in hat REB 
wordt meer en meer een 'bottom-up'-benadering gekozen, waarbij er nadruk
kelijke aandacht is voor de rol van nieuwe en/of innovatieve bedrijven en 
technologische ontwikkeling. 
In de laatste, voor ons relevante, regionale nota 'Regio's zonder grenzen', 
worden de beleidslijnen voor de periode 1991-1994 uiteengezet. Deze lijnen 
krijgen vorm tegen de achtergrond van drie zaken. In de eerste plaats 
verwacht men dat de verschillen tussen de regio's, met uitzondering van een 
beperkt aantal gebieden, zullen verminderen. In de tweede plaats wordt door 
intemationalisering van en de structuurveranderingen in het bedrijfsleven de 
regionale 'omgeving' van bedrijven van belang. Daze omgeving dient zo 
ingericht te worden dat bedrijven in intemationale concurrentie kunnen 
functioneren. In de derde plaats wordt er gestreefd naar meer samenhang 
van het REB met ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. 
Binnen dit kader blijven de reeds eerder geformuleerde doelstellingen van 
hat REB onverminderd van kracht, waarbij de ingezette decentralisatie 
versterkt wordt. Nog starker dan voorheen geldt dat de regio's op eigen 
kracht hun economie verder tot ontwikkeling moeten brengen. Dit blijkt 

3 Het produktiemilieu bestaat uit de votgende etementen: de regionale produktiestructuur; de 
vetVOerssystemen en de fysieke infrastructuur; de arbeidsmarkt; de structuur en de locatie van 
de vraag; de soort en de tocatie van grondstoffen; het woonmitieu en het voorzieningenappa
raat. 
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bijvoorbeeld uit het feit dat in de regioprogramma's nadrukkelijker aansluiting 
wordt gezocht bij de regionale marktsectorA. 
Tevens wordt in deze nota een nieuw beleidsconcept geTntroduceerd: de 
bedrijfsomgeving. De (inter)nationale context waarbinnen het bedrijfsleven 
functioneert is, aldus de nota, ingrijpend gewijzigd. Er wordt hier gedoeld op 
ontwikkelingen en trends zoals schaalvergroting, concentratie op kemactivi
teiten, technologische ontwikkeling en hogere eisen van afnemers. Deze 
trends en ontwikkelingen hebben niet aileen grote invloed op de concurren
tiepositie, maar ook op het produktie- en vestigingsklimaat (de bedrijfsomge
ving). De regering wil nu een beleid ontwikkelen gericht op het scheppen en 
behouden van een gunstig (regionaal) produktie- en vestigingsklimaat 
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen generiek en specifiek beleid. 
Het generieke beleid heeft betrekking op het scheppen van gunstige macro
economische omstandigheden. Het specifieke beleid beoogt een bijdrage te 
leveren aan het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden in bepaalde 
sectoren in bepaalde regia's en/of economische concentraties5• In het kader 
van het specifieke beleid wordt een sterke nadruk gelegd op een decentrale 
aanpak. Vanuit de regio dienen projecten te worden geformuleerd die onder 
meer gekenmerkt worden door een voldoende mate van betrokkenheid van 
regionale actoren. Kortom, een en ander betekent dat het ruimtelijk-economi
sche beleid sterker gekoppeld wordt aan het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

1.2.3 Nationaal industrie- en technologiebeleid 

Recentelijk is in Nederland de discussie over het te voeren industrie- en 
technologiebeleid6 weer opgelaaid. Onder meer onder invloed van de 
Europese eenwording en de problemen van een aantal grote Nederlandse 
ondememingen (OAF, Philips, Fokker) staat de concurrentiepositie van 
Nederlandse ondernemingen sterk in de belangstelling. In verband met deze 
concurrentiepositie acht men het wenselijk dat meer aandacht wordt ge
schonken aan het industrie- en technologiebeleid. 

4 Zo wordt ten behoeve van het lntegraal Structuurp/an Noorden des Lands (ISP) een aantal 
clusters en thema's geselecteerd, te weten: agro-business; havengebonden industria; toerisme 
en reaeatie; stedelijke complexen en MKB-structuur. 

5 Hierbij wordt gedacht aan beleid ten aanzien van bedrijfsterreinen en -huisvestlng; kan-
toorlokaties; bereikbaarheid; verkeersinfrastructuur en te/ematica-infrastructuur. 

1 lndustriebeleid is beleid dat gericht is op de versterking van de concurrentiepositie van het 
Nederlandse bedrijfsleven. Het technologiebeleid beoogt het tot stand brengen van koppeling
en tussen technisch-wetenschappelijke kennis, toepassing van kennis in techniek en de 
ontwikkeling en commercialisering daarvan. Techno/ogiebeleid heeft als uiteindelijk doe/ 
versterking van de concurrentiepostie (Meeus & Oerlemans, 1993a: 4). Met andere woorden, 
technologiebeleid maakt dee/ uit van het industriebe/eid. 
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Sedert de Tweede Wereldoorlog is in Nederland industriebeleid gevoerd 
(RMK, 1993: 10). Dit beleid heeft echter in de verschillende perioden ver
schillende accenten gekregen. Na de periode van de wederopbouw was het 
beleid gericht op de expansie van de Nederlandse industria. Stimulering van 
de groei van de werkgelegenheid en het bevorderen van het industrieel 
klimaat, onder meer door voorlichting, de bevordering van technisch onder
wijs en het steunen van R&D-activiteiten, stonden in het beleid centraal. In 
het begin van de jaren zestig werd het groei stimulerende voorwaarden
scheppende beleid kerntaak van het industriebeleid. In de jaren zeventig 
werden ook negatieve effecten van economische groei onderkend en kreeg 
Nederland te maken met structurale economische problemen in bepaalde 
industriale sectoren. In het industriebeleid werd het accent gelegd op selec
tieve groei en herstructurering. In het kader van dit beleid werden omvangrij
ke financiale middelen in noodlijdende ondernemingen gestoken. In de jaren 
tachtig kreeg het generieke voorwaardenscheppende beleid meer nadruk. 
In het huidige industriebeleid staan drie thema's centraal: <1> het onderne
mingsklimaat; <2> concurrentie en samenwerking; en <3> voortdurend 
vernieuwen (Tweede Kamer, 1990b: 7). Deze thema's worden tevens gezien 
als de determinanten van de concurrentiekracht van het bedrijfsleven. 
Er wordt gesteld dat de Nederlandse industria wordt gekenmerkt door een 
mix van relatief starke onderdelen (het agro-industriale complex en de 
chemische procesindustrie) en relatief zwakkere, conjunctuurgevoelige, 
onderdelen (o.m. de kapitaalgoederenindustrie). De positie van beide onder
delen staat onder druk. De posities van agro-business en de procesindustrie 
worden aangetast door onder meer het Europese landbouwbeleid, strengere 
milieu-eisen en opkomende concurrentie vanuit nieuwe industrielanden (de 
NIC's). De kapitaalgoederenindustrie heeft te kampen met een beperkte 
schaalgrootte als gevolg van een te kleine thuismarkt en heeft een beperkt 
weerstandsvermogen (Tweede Kamer, 1993b: 2). 
In dit krachtenspel wordt het Nederlandse ondernemingsklimaat van groot 
belang geacht. Het gaat dan niet aileen om macro-economische factoren, 
maar ook om de vraag hoe bedrijven in wisse/werking met hun omgeving 
hun positie kunnen versterken. De Rijksoverheid wil een en ander bewerk
stelligen middels een industriebeleid dat bestaat uit het crearen van optimale 
condities voor de versterking van de concurrentiepositie van industriale 
bedrijven. Men wil een structureel beleid voeren waarin bevordering van 
technologie, infrastructuur en beroepsonderwijs centraal staat (Andriessen, 
1993: 530). Het beleid richtzich op de volgende terreinen: 
1. Macro-economische condities: 
Hierbij wordt gedacht aan: beheersing van de collectieve uitgaven en 
verlaging van de collectieve lastendruk; vergroting van de produktieve 
overheidsuitgaven; het wegnemen van knelpunten in de fysieke infrastruc
tuur; verhoging van de participatiegraad; en beheersing van de arbeidskos
tenontwikkeling; 
2. Aanbod risicokapitaa/: 
De installing van een nieuwe financieringsfaciliteit voor middelgrote en grote 
ondememingen. Deze is bedoeld voor ondernemingen die deel uitmaken van 
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een cluster van bedrijven en kennisinstellingen gericht op technologische 
vernieuwing; 
3. Onderzoek en kennis: 
Zorg voor een goed opgeleide beroepsbevolking; stimuleren van technisch 
onderwijs en bevordering van onderzoek en ontwikkeling in de Nederlandse 
industrie. 
Bevordering van technologie is een speerpunt in het beleid. Technologiebe
leid wordt door het Ministerie van Economische Zaken noodzakelijk geacht 
gelet op het specialisatiepatroon van de Nederlandse economie. Dit patroon 
moet meer gericht worden op kennisintensieve produktie en dient beter aan 
te sluiten op het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking. 
Het Nederlandse technologiebeleid heeft volgens Andriessen een aantal 
fasen gekend waarin verschillende accenten gelegd werden. Hij onder
scheidt drie fasen (Andriessen, 1991: 1155). De eerste fase startte met het 
verschijnen van de lnnovatienota in 1979. In deze nota stond de versterking 
van de aanbodzjjde van de economie centraal, vooral via stimulering van 
speur- en ontwikkelingswerk gericht op nieuwe technologie. De tweede 
periode bouwde met name op de idee~n van de commissie-Dekker (1987). 
Deze commissie benadrukte het belang van een brede verspreiding en 
toepassing van nieuwe technologi~n. Hiertoe ontwikkelde de rijksoverheid 
een diffusiebeleid waarin onder meer de ruimtelijk gespreide lnnovatie 
Centra als intermediair tussen ondernemingen en wetenschap dienden te 
fungeren. De derde fase is momenteel in ontwikkeling. De samenhang 
tussen technologie en samenleving staat nu centraal. Aan het vigerende 
technologiebeleid wordt de maatschappelijke integratie van technologie 
toegevoegd. Enkele belangrijke instrumenten in dit kader zijn: de opbouw 
van een uitstekende kennisinfrastructuur en samenwerkingsrelaties; het 
stimuleren van opleidingen; de opbouw en verzorging van een goede 
telematica-infrastructuur; en het stimuleren van grote ondernemingen als 
'carriers of technology'. 
In het verlengde van de in de nota 'Economie met open grenzen' geformu
leerde thema's, 'concurrentie en samenwerking' en 'voortdurend vernieuwen' 
wordt in 'Concurreren met kennis' een zwaarder accent gelegd op samen
werking tussen bedrijven onderling en met name tussen bedrijven en de 
technisch-wetenschappelijke infrastructuur. Met deze samenwerkingsverban
den, de cluster-benadering genoemd, beoogt het Ministerie zelfscheppende 
industria een gunstig vestigingsklimaat aan te bieden (Tweede Kamer, 
1993b: 19-21 ). Er wordt gesteld: 'Het is hier bij uitstek dat de clusterbenade
ring in het beleid verder vorm kan worden gegeven. Hoogwaardige technolo
gische activiteiten in de industria worden zo ingebed in effectieve samenwer
kingsverbanden die het innovatieproces verder bevorderen' (Tweede Kamer, 
1993a: 5). 
De ingezette lijn wordt voortgezet in de jongste nota over het technologiebe
leid: Kennis in Beweging (Ministerie van EZ, 1995). De regering maakt zich in 
deze nota zorgen over de afnemende kennisintensiteit van de economie die 
op termijn de welvaartspositie van Nederland dreigt te ondergraven. Concur
reran op kosten is voor het Nederlandse bedrijfsleven geen haalbare kaart, 
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aldus de nota. Economische waarde moet worden voortgebracht door 
'optimaal' gebruik te maken van kennis. De afkalvende kennisintensiteit van 
de economie is in dit Iicht een ongewenste trend. De regering wil deze trend 
in de goede richting ombuigen. Er wordt in KIB een pakket maatregelen 
voorgesteld dat via multiplier-effecten vele economische partijen moet 
be'invloeden. De maatregelen worden onder drie thema's gerangschikt. 
In de eerste plaats wordt getracht de basiscondities voor innovaties te 
verbeteren. Hierbij wordt gedacht aan een hoger niveau van de uitgaven 
voor onderzoek & ontwikkeling (R&D), een onderzoeksinfrastructuur zonder 
ongewenste overlap of witte vlekken en een kwantitatief beter opgeleide 
beroepsbevolking. De belangrijkste maatregelen om deze basiscondities te 
verbeteren zijn onder meer een verhoogde fiscale stimulering van R&D (via 
de WBSO), een versoepeld afschrijvingsregime voor naar Nederland ver
plaatste innovatieve technologie, het beschikbaar stellen van extra middelen 
voor topkwaliteit op geselecteerde onderzoeksterreinen en een groter aantal 
aio's dat voor het bedrijfsleven onderzoek verricht. 
In de tweede plaats tracht men een hoger rendement van investeringen in 
kennis te behalen via een betere wisselwerking tussen vraag en aanbod van 
kennis. In dit thema staat samenwerking centraal. Publieke kennisinstelling
en worden gestimuleerd om meer te gaan samenwerken met het bedrijfsle
ven, terwijl in het bedrijfsgerichte technologie-instrumentarium een zwaarder 
accent gelegd wordt op samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen 
en bedrijven onderling. Men zou dit thema kunnen samenvatten onder de 
noemer bevordering van innovatieve netwerken. Voorgestelde maatregelen 
zijn onder meer: een verbreding van het clusterbeleid met de installing van 
een samenwerkingsfaciliteit, een vergroting van de toegankelijkheid van de 
kennisinfrastructuur voor middelgrote en kleine bedrijven en de middelen die 
verschillende ministeries inzetten ter financiering van o.a. TNO en NWO 
worden via programmafinanciering marktgerichter ingezet. 
Middels het derde thema wil de regering bevorderen dat beter ingespeeld 
wordt op de kansen die opkomende technologieen bieden. Er worden in dit 
kader extra middelen ingezet voor onder meer de elektronische snelwegen 
en het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Economie, Ecologie en 
Technologie, terwijl bovendien het programma Technologie en Samenleving 
zal worden uitgebreid. 
Ook vanuit het georganiseerde bedrijfsleven wordt in het kader van het te 
voeren industria- en technologiebeleid aandacht gevraagd voor samenwer
king en vernieuwing (RMK, 1991: 36-41; RMK, 1993: 18-20). In de ogen van 
het RMK kunnen clusters van bedrijven hun functie hebben op het gebied 
van exportbevordering, kennisdiffusie, onderzoek en ontwikkeling, verster
king van bepaalde bedrijfsfuncties en verbetering van de concurrentiepositie. 
De door het lvtinisterie gekozen clusterbenadering is niet zonder kantteke
ningen gebleven. Het RMK brengt naar voren dat het, met uitzondering van 
de financi~le faciliteit, onduidelijk is op welke wijze het clusterbeleid in 
concreto gestalte zal krijgen. Soete & Verspagen gaan in hun kritiek verder. 
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Zij vragen zich af hoe op basis van slechts sectorale gegevens7 zinnig kan 
worden gediscussieerd over het te voeren industria- en technologiebeleid. Zij 
stellen dat de noodzaak voor een industriebeleid nu onderschreven lijkt te 
worden. Deze noodzaak wordt onderbouwd 'op basis van argumenten van 
sectorale "spill over", waarbij oude beg rip pen van "upstream" en "down
stream linkages" in een modieuzer jasje van industri~le en technologische 
"clusters" gestoken worden' (Soete & Verspagen, 1993: 199). Met andere 
woorden, in het Nederlandse industrie- en technologiebeleid wordt gepro
beerd de verwevenheid van het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. 
Echter met uitzondering van intermediaire leveringen en R&D-samenwer
kingsverbanden bestaat er geen empirisch materiaal dat in de breedte inzicht 
biedt in de werking van deze clusters of netwerken. In onze ogen is dit een 
vreemde zaak. lmmers, men zou verwachten dat een dergelijk beleid stoelt 
op een, empirisch getoetste, expliciete innovatietheorie waarin de verweven
heid tussen bedrijven een onderdeel vormt. Deze lijkt in de jongste technolo
gienota te ontbreken. 

1.2.4 lndustrie- en technologiebeleid in Europa 

In deze paragraaf worden enkele relevante ontwikkelingen in het industria
en technologiebeleid in Europa geschetst. In de onderstaande tabel komt 
deze evolutie in een aantal trefwoorden aan de orde {bron: Rothwell & 
Dodgson, 1992: 227). Gedurende de jaren vijftig en zestig kende het beleid 
in veel Europese landen8 twee elementen: wetenschapsbeleid en industrie
beleid. Veel ingezette instrumenten waren het ondersteunen van weten
schappelijk onderwijs, fundamenteel onderzoek in overheidslaboratoria en 
subsidies voor het verrichten van R&D. In het algemeen werd een 'technolo
gy push'-model van het innovatieproces gehanteerd. Met andere woorden, 
men veronderstelde een positief verband tussen de inzet van R&D en de 
stroom van bruikbare innovaties. 
In het begin van de jaren 70 werd industriebeleid geleidelijk vervangen door 
innovatiebeleid. Meer en meer werd het feit erkend dat succesvol innoveren 
meer is dan het verrichten van veel R&D. Als gevolg hiervan werd tevens 
een rol toebedacht aan de rol van vraagfactoren. In het instrumentarium 
verschoof de aandacht van het stimuleren van fundamenteel onderzoek naar 
toegepast onderzoek. 

1 Cijfers over onderzoek en ontwikkeling worden in Nederland door hat CBS op sectoraal 
niveau gepubliceerd. Weliswaar is subsectorale informatie aanwezig, deze wordt echter om 
redenen van vertrouweiQkheid niet openbaar gemaakt. 

8 De uitspraken van Rothwell en Dodgson hebben vooral betrekking op de veranderlngen in 
het be/aid in het Veranigd KoninkrQk, Frankrljk en West-Duitsland. 
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Overzicht 1.1: Het Eurooese wetenschaos- en technoloaiebeleid in voaelvlucht 

1950s and Science Policy: Industrial Policy: Firm size emphasis: 
1960s Scientific education; Grants for R&D; Emphasis on large 

Mid-1970s to 
Early-1980s 

Early-1980s 
To date 

University research; Equipment grants; firms and industrial 
Basic research in Industrial restructuring; agglomeration; 
govemment laborato- Support for collective Creating national 
rles. industrial search; 'flagship' compag-

Science Policy: 
As above; 
Some concern over 
lack of university-in
dustry linkages. 

Science Policy: 
Increased emphasis on 
stimulating university
industry linkages; 
Increased emphasis on 
'strategic' research in 
universities. 

Technical education nies; 
and training. Public R&D funds 

go mainly to large 
compagnies; 
Paucity of venture 
capital. 

Innovation Polley: 
Grants for innovation; 
Involving collective 
research institutes in 
product development; 
Innovation-stimulating 
public procurement. 

Technology Policy: 
Selection and support 
of generic technolo
gies; 
Growth in European 
policies of collaborati
on in pre-competitive 
research; 
Emphasis on intercorn
pagny collaboration. 

Firm size emphasis: 
Increasing interest 
in small and medi
um sized firms 
(SMFs); 
Many measures 
introduced to sup
port innovation in 
SMFs; 
Continuing paucity 
of venture capital. 

Firm size emphasis: 
Emphasis on the 
creation of new 
technology-based 
firms; 
Growing availability 
of venture capital. 

In de loop van de jaren tachtig wordt het innovatiebeleid vervangen door 
technologiebeleid. De nadruk komt te liggen op nationale technologiepro
gramma's waarin onderzoek op het gebied van de zogenoemde generieke 
technologiean, met name informatietechnologie en in mindere mate biotech
nologie, wordt gestimuleerd. Samenwerking tussen ondememingen onderling 
en tussen ondernemingen en universiteiten zijn belangrijke beleidselemen
ten. In veel nationale technologie-instrumenten ligt het accent op gezamenlijk 
pre-competitief onderzoek. De instrumenten op nationaal niveau worden 
aangevuld met programma's van de Europese Unie (Tweede Kamer, 1993b: 
25). Oak in deze programma's ligt het accent op het subsidiaren van veelal 
gezamenlijke, grensoverschrijdende pre-competitieve research9

. 

9 Voorbeelden zijn SPRINT ('Strategic Programme for Innovation and Technology transfer') 
gericht op het stimu/eren van innovaties op het gebied van bio-technologie, produktietechnolo
gie en assemblage en snelle diffusie van nieuw beschikbare technologieSn; ESPRIT ('Europe-
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Een volgende belangrijke ommekeer die zich in de loop van de tijd heeft 
voorgedaan in het beleid van veel EU-Iidstaten heeft betrekking op de 
gekozen doelgroep. Tot het midden van de jaren zeventig werden de meeste 
middelen ingezet ten behoeve van het grootbedrijf. Daarna werd het midden
en kleinbedrijf als een relevante doelgroep gezien. Aan dit type bedrijvigheid 
werden bijzondere eigenschappen toegedicht zoals een hoger innovatie
potentieel en een rol als motor voor werkgelegenheidscreatie. Gedurende de 
jaren tachtig bleef het midden- en kleinbedrijf in beeld als doelgroep van het 
beleid. Echter, binnen deze groep ging bijzondere aandacht uit naar het 
stimuleren van het zogenaamde technologie-generende midden- en kleinbe
drijf. Deze zouden een belangrijke rol spelen bij de diffusie van nieuwe 
technologie. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het industrie- en technologiebeleid in 
Europa een aantal convergerende ontwikkelingen te zien geeft (Rothwell & 
Dodgson, 1992: 233). Dit blijkt uit: 

een toename van beleidsinstrumenten voor het stimuleren van innova
tie in het MKB; 
een groeiende aandacht voor het creeren en het ondersteunen van 
'new technology based firms'; 
de introductie van nationaal technologiebeleid en complementaire pro
gramma's van de EU, waarin gezamenlijk pre-competitief onderzoek 
wordt gestimuleerd. 

1.2.5 Conclusies 

lndien we nu de periode 1945-heden overzien dan kunnen ten aanzien van 
de ontwikkelingen in het Nederlandse regionaal-sociaal economische beleid 
een aantal conclusies getrokken worden. In de eerste plaats wordt duidelijk 
dat er in Nederland sprake is van onevenwichtige ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen. Deze onevenwichtigheden zijn van dien aard dat zij leiden tot 
ongewenste uitkomsten. In de tweede plaats komt naar voren dat er een 
veelheid aan beleidsmaatregelen is ingezet om deze ongelijke verdeling te 
bestrijden. Ligt in het begin van de beschouwde periode de nadruk vooral op 
beleidsinstrumenten die een rechtvaardige verdeling van de welvaart dienen 
te bewerkstelligen, vanaf het begin van de jaren 80 klinkt het doelmatigheids
denken steeds sterker in het ruimtelijk-economische beleid door. Enerzijds 
heeft dit te maken met de wens van de Rijksoverheid het oplopende financie
ringstekort te beheersen en de beschikbare middelen doelmatiger in te 
zetten. Anderzijds is deze ontwikkeling het resultaat van een andere kijk op 
de rol van de overheid in de economie. Men gaat twljfelen aan de eerder 

an Strategic Programme for Research and development in lnfonnation Technologies1 gericht 
op het stimuleran van innovaties op het gebied van infonnatietechnologie; en CRAFT ('Europe
an Cooperative Research Action For Technology1 gericht op het stimuleran van innovaties op 
het gebied van nieuwe materialen (Van den Elsen, 1994: 17-22). 
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veronderstelde maakbaarheid van de samenleving en de sturende rol van de 
overheid daarin. Hiervoor in de plaats komt de terugtredende overheid die 
het initiatief meer en meer overlaat aan de marktsector. In het verlengde van 
de grotere nadruk op doelmatigheid winnen, in de derde plaats, deregulering 
en decentralisatie aan belang in het Nederlandse ruimtelijk-economische 
beleid. Het beleid ontwikkelt zich van 'regio's op Haagse kracht' naar 'regio's 
op eigen kracht'. Een en ander heeft tot gevolg dat de rot van de lokale en 
regionale actoren belangrijker wordt. Zij moeten voor een belangrijk dee! het 
'endogene' ontwikkelingsbeleid vormgeven. Hierbij ligt veel nadruk op zelf
initiatief en samenwerking van de partijen in de regio's. 
Zowel in het regionaal sociaal-economisch beleid als op het nationals en 
Europese beleidsniveau wint technologiebeleid aan belang. Hierin zijn 
samenwerking, innovatie en midden- en kleinbedrijf belangrijke elementen. 
Samenwerking tussen bedrijven van verschillende typen of tussen bedrijven 
en de kennisinfrastructuur op het gebied van innovatie dient de concurrentie
positie van ondernemingen en in het verlengde daarvan de (endogene) 
economische ontwikkelingsmogelijkheden van regio'sllanden te versterken. 
De samenwerkingsverbanden krijgen op de verschillende beleidsniveaus 
verschillende benamingen. Op regionaal niveau spreekt men over 'organise
rend vermogen', op nationaal niveau van 'clusters' terwijl het op Europees 
niveau gaat om 'gezamenlijke R&D'. Echter, de discussie over het te voeren 
industria- en technologiebeleid op regionaal en nationaal niveau wordt, zeker 
als het Nederland betreft, veelal gevoerd op basis van sectorale gegevens. 
Gegevens over de economische samenhangen ('linkages') in bijvoorbeeld 
regia's kan nauwelijks gevonden worden. Het wei bestaande materiaal kent 
een fragmentarisch karakter. Vaak is het van toepassing op relatief kleine 
geografische eenheden of gebaseerd op een relatief kleine onderzoekspopu
latie. Uit het bovenstaande volgt dat er een duidelijke kennislacune bestaat 
over 'het cement tussen de stenen' van de (regionale) economie. Deze 
studie poogt op het specifieke terrein van de technologische innovatie een 
bijdrage te leveren voor de invulling van deze lacune. Hiermee is de prakti
sche en empirische relevantie van het onderzoek aangegeven. 

1.3 Veranderingsprocessen in de industriiUe voortbrenging 

1.3.1 lnleiding 

Economische relaties tussen bedrijven zijn de laatste jaren een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen. Deze tendens, ook wei netwerkvorming 
genoemd, vloeit voort uit diverse elkaar versterkende ontwikkelingen. Een 
eerste conditie voor het proces van netwerkvorming is het bestaan van 
sterke marktonzekerheden. Voor wat betreft deze marktonzekerheden 
worden de volgende ontwikkelingen gesignaleerd (Commandeur et.al, 1989: 
210-211): 
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De produktdiversiteit groeit, zowel door 'market-pull' als door 
'technology-push' factoren. Hiermee samenhangend wordt de levens
duur van produkten en produktiemiddelen vaak korter; 
Het ontstaan van nieuwe technologie-produkt-markt-combinaties heeft 
een heviger concurrentiestrijd tot gevolg; 
Diversiteit, kortere levenscycli en verhevigde (internationale) concur
rentie vergroten de onzekerheid voor bedrijven. 

Daarnaast krijgen bedrijven ook te maken met grotere technologische 
onzekerheden. Hagedoorn stelt over de invloed van de moderne technologie 
(Hagedoorn, 1990: 27): 'Modeme technologieen, zoals flexibele produktie
systemen en on-line communicatie systemen bevorderen de verdere integra
tie van( ..... } netwerken voor just-in-time en flexibele produktie'. Zijns inziens 
is te verwachten 'dat snelle variaties in technologische mogelijkheden, 
veroorzaakt door een verandering van technologische paradigmata met grote 
onzekerheid en snelle technologische groei, een industrieel klimaat creeren 
dat gunstig lijkt voor (strategische) samenwerking' (Hagedoorn, 1990: 28). 
Hierna worden de hierboven geschetste ontwikkelingen nader uitgewerkt. 

1.3.2 lnternationalisering en globallsatie van de economie 

De begrippen internationalisering en globalisatie van de economie worden 
vaak als synoniemen gebruikt. Toch is een onderscheid tussen deze twee 
begrippen van belang. lnternationalisering duidt het proces aan waarbij er 
geografische verspreiding van economische activiteiten optreedt over de 
grenzen van nationale staten. Het gaat hier om een ontwikkeling die al een 
lange histone kent, waarbij bedrijven investeren buiten het eigen moeder
land. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om de oprichting van produktie- of 
verkoopfaciliteiten in het buitenland. Globalisatie kan gezien worden als een 
complexere vorm van internationalisering. Hierbij ontstaat een zekere mate 
van functionele integratie tussen ruimtelijk verspreide economische activitei
ten. 
Volgens Dicken (1992: 1) is juist globalisatie de ontwikkeling die zich de 
laatste jaren in versterkte mate heeft voorgedaan. Voor de periode na WO II 
ziet hij de volgende ontwikkelingen: 

er heeft zich een zeer starke groei van de wereldeconomie voorge
daan. Dit geldt met name voor de industria waarvan het karakter steeds 
internatlonaler wordt. In de periode 1960-1988 is er sprake van een 
verdrievoudiging van de wereldproduktie, terwijl de wereldexport in 
dezelfde periode meer dan verviervoudigt (Dicken, 1992: 17). Met 
name de industriele produktie draagt hieraan bij. Zo neemt het aandeel 
van de industriete handel in de totale wereldhandel toe van 52% in 
1963 tot 73% in 1988 (GATI, 1989); 
een zeer snelle groei van de internationale handel in industriele produk
ten; 
na een diepe recessie in de tweede helft van de jaren zeventig en 
begin jaren tachtig zet. de groei van de internationale handel verder 
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door, echter nu met meer nadruk op de commerciele diensten. Hierbij 
gaat het vootal om groei van de handel in zogenaamde 'business 
services' (telecommunicatie, financiele, technische en organisatorische 
dienstverlening). Tussen 1974 en 1987 groeit het aandeel van dit type 
dienstverlening in de totale handel in diensten van 24% naar 40% 
(Dicken, 1992: 18); 
er doet zich een aantal geografische verschuivingen wat betreft econo
mische activiteiten voor op de wereldkaart. In de eerste plaats wordt 
het belang van de ontwikkelde Ianden in de wereldproduktie minder ten 
gunste van de ontwikkelingslanden. In de tweede plaats wordt binnen 
de groep van de ontwikkelde Ianden de positie van de VS minder 
onaantastbaar. Dit is een gevolg van de opkomst van Duitsland en later 
Japan met name wat betreft de industriele exporten. In de derde plaats 
kan voor de groep van ontwikkelingslanden de opkomst van de zoge
naamde 'Newly Industrializing Countries' (NICs) genoemd worden. Het 
gaat hier vooral om een aantal opkomende economieen in Oost- en 
Zuidoost-Azie (bijv. Zuid-Korea10

, Hong Kong en Taiwan), Latijns
Amerika (bijv. Brazilie en Mexico) en Zuid-Europa (bijv. Spanje en 
Portugal). Het resultaat is een multipolaire wereldeconomie; 
een grate invloed van multinationale ondernemingen op de produktie-, 
investerings- en handelspatronen in de wereld. 

Aan Dickens opsomming zou nog de Europese economische eenwording 
kunnen worden toegevoegd. 
Deze ontwikkelingen hebben belangrijke economische gevolgen. In de 
eerste plaats kan gesteld worden dat er een proces van schaalvergroting ten 
aanzien van produktie en afzet op gang is gekomen. In het verlengde hiervan 
wordt hierdoor de internationale concurrentie heviger. Zo krijgen Nederland
se ondernemingen enerzijds de mogelijkheid op buitenlandse markten te 
concurreren. Met andere woorden, hun exportmogelijkheden groeien tenmin
ste indien zij met hun produkten kunnen voldoen aan de eisen van de 
internationale markt. Anderzijds krijgen Nederlandse ondernemingen vaker 
te maken met concurrentie op hun eigen, binnenlandse markt. Anders 
gezegd, de kans op importpenetratie en verlies van binnenlands marktaan
deel is belangrijk grater geworden. 
De verhoogde concurrentie die veel bedrijven ondervinden zet de winstmar
ges sneller onder druk hetgeen ondernemingen er toe zal aanzetten wegen 
te vinden om deze marges in stand te houden. Een groat aantal bedrijven zal 
genoodzaakt worden de strategie van de ondememing aan te passen. 
Nadrukkelijker zullen wegen gezocht dienen te worden waarlangs bijvoor-

111 In de periode 1963-1987 neemt het aandeel van Zuid-Korea in de industrifl/e wereldproduk
tie toe van 0,1% tot 1,2%. De industri§/e produktie van hetland groeit in de perioden 1960-
1970, 1970-1981 en 1980-1987 met respectlevefljk 17,6%, 15,6% en 10,6%. Het percentage 
van de beroepsbevofk/ng dat werl<zaam is in de industrle neemt tussen 1960 en 1980 toe van 
9% tot 27% (Dicken, 1992: 26). 
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beeld omzetvergroting, kwaliteitsverbetering of kostenverlaging gerealiseerd 
dienen te worden. lnnovatie vermogen speelt hierbij een belangrijke rol. 
In de tweede plaats heeft de internationalisering en globalisatie er toe 
bijgedragen dat de levenscycli van een aantal produkten is verkort. Produk
ten die bijvoorbeeld in Europa ontwikkelt en op de markt zijn gebracht, 
vinden razendsnel hun weg naar Amerikaanse en Aziatische Ianden. Mede 
hierdoor is de tijdspanne waarin een produkt op de wereldmarkten wordt 
verhandeld verkort. 
In de derde plaats kan men beweren dat de complexiteit van de omgeving 
van ondernemingen en de daarmee samenhangende onzekerheid, onder 
invloed van de internationalisering en globalisatie is toegenomen. lmmers, 
ondernemingen krijgen te maken met meer concurrenten (complexiteit), 
terwijl tegeUjkertijd de voorspelbaarheid van het gedrag van dit grotere aantal 
concurrenten moeilijker wordt. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de onze
kerheid voor ondernemingen groeit. 

1.3.3 Ontwikkellngen in de marktvraag 

Ondernemingen krijgen niet aileen te maken met meer concurrenten, ook de 
aard van de afzetmarkt heeft zich gewijzigd. In de jaren vijftig en zestig was 
er sprake van een sterke economische groei en de markt had het karakter 
van een zogenaamde 'sellers market', die aan het bedrijfsleven slechts een 
eis stelde: produceren in grote hoeveelheden. Produktiviteitsverbetering en 
hierdoor mogelijk gemaakte prijsdalingen waren belangrijke wapens in de 
concurrentiestrijd 
Sinds eind jaren zestig is het karakter van de markt sterk veranderd. Door de 
gestegen welvaart en emancipatorische ontwikkelingen (bijv. individualise
ring) krijgt de markt meer het karakter van een 'buyers market'. Hierin gaat 
de kwaliteit van produkten en processen een belangrijkere rol spelen. Naast 
de verbetering van de kwaliteit is ook produktvari~teit (assortimentsverbre
ding) belangrijk geworden. De 'buyers market' wordt tevens gekenmerkt door 
mode-gevoelig consumentengedrag waardoor eveneens een verkorting van 
de commerci~le levenscyclus van produkten optreedt. 
De huidige situatie wordt door Bolwijn & Kumpe getypeerd als een situatie 
waarin drie k's, kosten, kwaliteit en keuze, de bepalende factoren zijn voor 
succes op de markt. Voor de jaren negentig voorzien zij het ontstaan van 
een nieuwe markteis, namelijk uniekheid van de geproduceerde goederen. 
Dit heeft tot gevolg dat innovativiteit van het bedrijf belangrijker wordt 
(Bolwijn & Kumpe, 1989). 

1.3.4 Speciallsatie 

De hiervoor beschreven structurale ontwikkelingen en markttendenzen 
noodzaken veel ondernemingen een antwoord te formuleren op de vraag op 
welke wijze flexibel ingespeeld kan worden op deze ontwikkelingen met 
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behoud van een concurrerende prijs en kwaliteit. Dit antwoord wordt voor 
een deel gevonden in een veranderde uitbestedingspraktijk van een aantal 
ondememingen. Via een bedrijfsstrategie gericht op specialisatie, of zo men 
wil een concentratie op kemactiviteiten van de onderneming, wordt een 
grater deel van de voor de voortbrenging noodzakelijke middelen ingekocht 
bij toeleverende ondernemingen. Wat betreft de relatie tussen afnemer en 
toeleverancier in de industriele produktie kunnen de volgende ontwikkelingen 
worden ge'identificeerd (Hagedoom, 1990: 26·27; Plouvier & Ramioul: 1990, 
17-18): (1) Er zijn aanwijzingen voor een groei in het uitbesteden van 
produktie. Een aantal motieven kan hierbij een rol spelen. In de eerste plaats 
reduceert meer uitbesteding zowel het geinvesteerde kapitaal als de vaste 
kosten van een onderneming. Hierdoor komen meer middelen ter beschik
king voor andere activiteiten zoals R&D of marketing omdat er minder vaste 
activa zijn waarin moet worden geinvesteerd11

• Dit kan leiden tot een vergro
te flexibiliteit van de onderneming die de nodige voordelen oplevert bij 
voortdurende veranderingen in het produkten-assortiment, diversiteit in de 
vraag en verkorting van de produktlevenscyclus. In de tweede plaats worden 
kosten en risico's doorgeschoven naar toeleveranciers. Men kan dan den ken 
aan kosten verbonden aan voorraadbeheer en kwaliteitscontrole. Ten derde 
kan men profiteren van de specialistische kennis en kunde van een toeleve
rancier. Een toeleverancier kan beschikken over specifieke bekwaamheden 
die slechts moeizaam en tegen hoge kosten kunnen worden verkregen. Ten 
vierde kan uitbesteding bijdragen aan een verhoogde kwaliteit van het 
eindprodukt; (2) Kwaliteitseisen zijn de laatste jaren belangrijker en meer 
specifiek geworden, terwijl ook het belang van 'just-in-time' produktie is 
toegenomen; (3) Per uitbestedende onderneming zal het aantal toeleveran
ciers afnemen als grate ondernemingen het totaal van hun toeleveranciers 
reduceren; (4) Veel (grate) ondernemingen streven naar een hechtere relatie 
met hun toeleveranciers (bijv. CO·makership). 
Volgens Hagedoom kan dit alles leiden tot netwerken van ondememingen 
georganiseerd door grate afnemers met hun co-makers en toeleveranciers. 
lmmers, de keerzijde van specialisatie is dat meer ingekocht moet worden. 
De vraag naar kwalitatief hoogwaardige eindprodukten wordt door de 
uitbesteder doorgegeven aan zijn toeleveranciers. Dit vraagt om 'meedenk
en' van de toeleveranciers. Uitbesteder en toeleverancier zijn slechts dan 
bereid hierin te investeren als er sprake is van hechte economische relaties. 

11 Hagedoom steft dat deze redenering van toepassfng is onder de volgende aanneme: 
'Aangenomen wordt dat in zulke gevalfen de kosten van het vaste kapitaal voor de interne 
produktie van compfementaire assets hoger zijn dan de kosten van externe toelevering als 
gevolg van: <1> san de ene kant tijdelijke ondercapaciteit en kosten bU het veranderen van 
technieken voor interne toelevering, en <2> aan de andere kant schaa/effecten en feereffecten 
die de kosten van externe toelevering positief beTnvloeden' (Hagedoom, 1990: 26). 
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1.3.5 De invloed van technologie 

Zoals uit het bovenstaande duidelijk wordt is het voor veel bedrijven de 
bedoeling tegen concurrerende prijzen, flexibel op markteisen te kunnen 
inspelen. Dit marktgericht produceren was in het begin van de jaren zeventig 
met de toen gangbare technologieen niet mogelijk. Deze waren immers 
gericht op produktiviteitsstijgingen door middel van massaproduktie en 
schaalvergroting. Deze gestandaardiseerde massaproduktie kent drie 
belangrijke nadelen (Piouvier & Ramioul, 1990: 8): (1) hoge kosten door het 
vastleggen van kapitaal in de vorm van hoge begin- en eindvoorraden. Als 
gevolg van lange doorlooptijden en buffervoorraden is bovendien het kapi
taalbeslag door voorraden goederen in bewerking aanzienlijk; (2) geringe 
flexibiliteit van het produktieproces waardoor men onvoldoende kan inspelen 
op de ontwikkeling van nieuwe produkten en de veranderde marktvraag; (3) 
te grootschalige produktiewijze waardoor er een voortdurende kans op 
overcapaciteit bestaat. 
Om deze technische en organisatorische problemen het hoofd te bieden 
zocht men naar flexibelere automatiseringstechnieken. De ontwikkelingen op 
het gebied van informatietechnologieen boden en bieden deze mogelijkhe
den. Freeman spreekt in dit verband zelfs over het ontstaan van een nieuw 
techno-economisch paradigma (Freeman, 1987: 130). De introductie van 
informatietechnologie behelst grootschalige technologische veranderingen 
die tot in de verste uithoeken van het economisch systeem hun invloed 
hebben. Zij brengen verandering in de produktie- en organisatiewijzen door 
de hele economie. In navolging van Hall & Preston stelt Dicken echter dat 
informatietechnologie (IT) op zich in feite niets nieuws betreft: 'for thousands 
of years, since the first cave paintings and the invention of writing, humans 
have used tools and techniques to collect, generate and record data' (Dic
ken, 1992: 101). Hij onderscheidt drie hoofdfasen in deze technologie: 
(1) 'Simple pictorial representation and written language, evolving eventually 
into printing: its basic elements were paper, writing instruments, ink and 
printing presses; (2) Mechanical, electromechanical and early electronic 
technologies which developed during the 191h and early 20th centuries: the 
basic elements were the telephone, typewriter, camera, radio and television; 
(3) Microelectronics technologies, which emerged only in the second half of 
the 20th century: the basic elements are computers, robots and other 
information-handling production equipment, and office equipment'. 
Dicken noemt (1) 'old IT' en (2) en (3) 'new IT'. Hij gebruikt in dit kader de 
term convergerende IT, daarbij verwijzend naar de ontwikkelingen in de jaren 
70 en 80. Hij doelt hiermee op de integratie van computertechnologie en 
telecommunicatietechnologie in een systeem van informatieverwerking en 
informatie-uitwisseling. Het is nu juist dit samengaan van computer- en 
communicatietechnologie die van grote invloed geacht wordt op de ontwikke
lingen in de economie. 
Zo hebben zich eveneens belangrijke ontwikkelingen voorgedaan met 
betrekking tot de transport- en communicatietechnologie. In dit kader kunnen 
onder meer genoemd worden: ontwikkeling van de commerciele luchtvaart; 
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de ontwikkeling van massatransportmiddelen (o.a. mammoettankers en 
containers); sateliettechnologie (intercontinentale communicatie); kabeltech
nologie (bv. glasfiber) en electronische media (EDI, faxes). Deze technologi
sche ontwikkelingen hebben onder meer tot gevolg gehad dat de (relatieve) 
kosten van transport van goederen, diensten, mensen en informatie zijn 
gedaald. Dicken spreekt in dit verband dan ook over zogenaamde 'space 
shrinking technologies' (Dicken, 1992: 103) daarmee doelend op het feit dat 
deze ontwikkelingen afstandsoverbrugging een geheel andere dimensie 
hebben gegeven. 
Ook produktieprocessen staan onder invloed van de ontwikkeling van de 
informatietechnologie. Sommige auteurs spreken zelfs van een crisis van het 
Fordisme (Piouvier & Ramioul, 1990: 9-11 ). Dit Fordisme wordt gekenmerkt 
door produktie op grote schaal van gestandaardiseerde goederen voor 
massa-consumptie waarbij gebruik gemaakt wordt van zogenaamde 'starre' 
automatisering. Onder invloed van de informatietechnologie wordt een 
andere wijze van produktie mogelijk. Een belangrijk kenmerk van deze 
andere produktiewljze is flexibiliteit. Deze flexibiliteit heeft zowel betrekking 
op het produktieproces zelf, als op de organisatie van de produktie binnen en 
buiten de ondememing (Hartgers et.al., 1990: 10). 
Met betrekking tot de flexibiliteit van het produktieproces gaat het om het 
gebruik van informatietechnologie in machines en produktie die een verhoog
de beheersbaarheid van de geautomatiseerde processen tot gevolg heeft. 
Deze integratie van informatietechnologie in de produktie zorgt onder andere 
voor de mogelijkheid om produktie-apparatuur te (her)programmeren. 
Tevens kan gekomen worden tot een verbeterde afstemming tussen 
bewerkings- en vervaardigingsprocessen en (veranderende) produktspecifi
caties zonder dat daarvoor extra machines moeten worden aangeschaft. 
Concreet gaat het om toepassingen zoals CAD, CAM, CIM en de ontwikke
ling van geavanceerde interne en externe logistieke systemen (bv. Material 
Resources Planning). Mede hierdoor wordt goedkope, kwalitatief hoogwaar
dige produktie op kleinere schaal mogelijk. 'Economies of scale' krijgen een 
plaats naast 'economies of scope' (Janssen et.al., 1989: 183). 

1.3.6 Conclusies en mogelijke ruimtelljke implicaties 

Door de hierboven geschetste ontwikkelingen en trends moeten bedrijven 
over steeds meer specialistische kennis en kunde beschikken om econo
misch succesvol te kunnen blijven opereren. Commandeur et.al. stellen 
hierover het volgende: 'Bedrijven trekken zich om deze reden steeds vaker 
terug op hun kernactivititeiten. lnnovaties, die vaak de basis vormen van een 
succes, zijn echter steeds vaker te verwachten van combinaties van verschil
lende technologieen, produkten en markten. Zo ontstaat er een spanning 
tussen twee noodzakelijke voorwaarden voor succesvolle industriele voort
brengingsprocessen: specialistische kennis en de mogelijkheden om die in 
verschillende richtingen aan te wenden' (Commandeur et.al., 1989: 211 ). Het 
voortbrengingsproces van bedrijven richt zich in het algemeen op een aantal 
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verschillende produkt-marktcombinaties gerelateerd aan een aantal voor het 
bedrijf relevante technologie~n. Ten einde hun continu1teit te waarborgen zal 
het produktassortiment van bedrijven steeds bestaan uit een aantal oude 
produkt-marktcombinaties aangevuld met via innovatie verkregen nieuwe 
produkt-marktcombinaties. Daarbij is het aantal technologie~n dat een 
individueel bedrijf in voldoende mate kan beheersen beperkt. Dit geldt in nog 
sterkere mate voor het aantal technologie~n waarop de R&D van het bedrijf 
zich kan richten. In het Iicht van de hiervoor reeds genoemde snelle techno
logische ontwikkelingen en de grotere inspanningen die nodig zijn voor de 
vernieuwing van produkten en processen worden de grenzen van de moge
lijkheden van een individueel bedrijf sneller bereikt. 
In principe kan een individueel bedrijf met het beperkt aantal technologie~n 
dat het beheerst een groot aantal produkten voortbrengen en veel markten 
bedienen. Echter gezien de hiervoor besproken trends en ontwikkelingen 
zoals globalisatie en marktvraag is het aantal produkten en markten dat een 
individueel bedrijf kan overzien eveneens aan grenzen gebonden. Deze 
beperkingen kunnen financieel, produktietechnisch en organisatorisch van 
aard zijn. 
De noodzaak om enerzijds te specialiseren en anderzijds te streven naar een 
zo optimaal mogelijke benutting van de toepassingen van die specialisatie 
heeft met name gevolgen voor de relatie van het bedrijf met zijn omgeving. 
Christensen et.al stellen hierover: 'The modem firm becomes more and more 
dependent on the resources of other firms simultaneously as its competence 
grows in the narrow niche of its own. An increasing share of the resources 
needed cannot be bought by simple market transactions, but have to be 
provided primarily by joint efforts which usually require specific investments 
and presuppose long-term commitments by the parties involved' (Christen
sen et.al., 1990: 13). 
Gegeven deze constatering zullen innovaties ontwikkeld en geTmplemen
teerd worden door combinaties van bedrijven. De uitwisseling met de 
omgeving van middelen, mensen en informatie wordt hierdoor intensiever. 
Dit heeft tot gevolg dat de relatie met die omgeving belangrijker wordt voor 
het economische voortbestaan van een ondememing. Anders gezegd, de 
industri~le produktie speelt zich steeds minder af binnen de muren van een 
individueel bedrijf en wordt meer een combinatie van kennis en kunde van 
meerdere aan elkaar gerelateerde bedrijven. 
De verschuiving van de aandacht voor het industri~le voortbrengingproces 
binnen een individuele onderneming naar een perspectief waarin dit voort
brengingsproces gezien wordt als aaneengeschakelde produktieprocessen 
gesitueerd binnen van elkaar afhankelijke ondememingen vestigt de 
aandacht op de interactie tussen het bedrijf en haar omgeving. Het is dan de 
vraag op welke wijze deze interactie vorm en inhoud krijgt De bedoelde 
verschuiving geeft in ieder geval aan dat de economische activiteiten van 
bedrijven ingebed of vervlochten zijn met hun omgeving. Anders gezegd, de 
genoemde trends en ontwikkelingen hebben niet aileen betrekking op de 
interne organisatie van de produktie, maar vragen ook meer aandacht voor 
de externe organisatie. 
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0 .ch 2 verz1 t 1. : Trends en hun moaeliike ruimteliike effecten 

Trends Ruimtelijke uitwerking 

Ontwikkeling marktvraag: 
- meer kwaliteit - nabijheid tot afzetmarkt belangrijk 
- meer varieteit (assemblage consumentenprodukten 
- snelle wisselingen modebeeld vlakbij afnemer 
- verschillen geografische deelmarkten - bereikbaarheid belangrijke factor 

kleiner (vooral mainports, achterland) 

Technologische ontwikkeling: 
- meer R&D (nieuwe produkten, dien- - we reid wordt 'kleiner' (telematica; 

sten, toepassingsmogelijkheden) beter/sneller transport) 
- flexibilisering produktie - minder/ander ruimtebeslag 
- nieuwe materialen - 'lichtere' en meer hoogwaardige pro-
- nieuwe (combinaties van) technieken dukten 

(telematica, logistiek) 

lntemationalisering: 
- schaalvergroting (afzet, produktie) - mondiale specialisaties (TRIAD, 
- aanwezigheid op belangrijke geogra- USA, EG, Verre Oosten) 

fische deelmarkten - produktie, distributie (wereld, conti-
- 'global sourcing' nent, door grotere eenheden op cen-

trale locatie) 

Specialisatie: . concentratie op kemactiviteit . nabijheid uitbesteder-toeleverancier 
. meer toeleverlng & uitbesteding van belangrijker oust-in-time, co-makers-

hoge kwaliteit hip, hoogwaardige dienstverlening) . tertiairiserlng . ontkoppeling activiteiten beter be· 
stuurbaar door telematica 

Nieuwe organlsatievormen: . 'economies of scope' - naast grote plants, ook kleine gespe-. co-makers hip cialiseerde flexibele units 
- joint-ventures - regionale clustervorming . keten-benadering . nieuwe organisatievormen en -patro-
. netwerken nen in het distributieve systeem . just-in-time toelevering en produktie 

Tot nu toe is de ruimtelijke dimensie van de gesignaleerde veranderingen 
buiten beschouwing gelaten. Van der Knaap & Tortike belichten dit aspect 
wei en merken hierover het volgende op: 'In de eerste plaats heeft het 
bestaan van bindingen tussen ondernemingen tot gevolg dat veranderingen 
in de omvang van activiteiten belangrijke implicaties hebben voor de omvang 
van (andere) activiteiten op andere locaties. Zodra een onderneming een 
deel van de produktie-activiteiten uitbesteedt vindt er een verschuiving plaats 
in het ruimtelijk patroon van economische activiteiten en daarmee in de 
uitwisselingen tussen ondernemingen. Hierdoor neemt ook de uitwisseling 
van informatie toe. 
Ten tweede kunnen door veranderingen in economische activiteiten verschil
lende multiplier-effecten optreden waarbij nieuwe of verbeterde activiteiten bij 
uitbesteders vragen om goederen of diensten bij toeleveranciers (innovatie-
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diffusie en backward linkage) of nieuwe dan wei andere activiteiten de groei 
van andere activiteiten verderop in de bedrijfskolom bevorderen (forward 
linkage)' (Vander Knaap & Tortike, 1991: 6-7). 
Sommige auteurs (bv. Scott, 1988; Scott & Storper, 1992) gaan zelfs verder. 
In hun visie wordt het eerder genoemde Fordistische produktiesysteem 
vervangen door een produktiesysteem dat is gebaseerd op flexibele produk
tie en specialisatie. De opkomst van verticaal gedesintegreerde vormen van 
economische organisatie met hun netwerken van geaxternaliseerde transac
ties leidt, volgens hen, tot een ruimtelijke concentratie van economische 
activiteiten in zogenaamde 'new industrial districts'. 
Deze ruimtelijke concentraties van onderling verbonden economische 
activiteiten, ook wei flexibele produktiecomplexen genoemd, worden op veel 
plaatsen in de wereld waargenomen. Beroemde voorbeelden in dit verband 
zijn Silicon Valley en Route 128 (Saxenian, 1994} in de VS en 'Third Italy' 
(o.a. Benneton) en Grenoble in Europa (Lambooy, 1988: 116-120). Deze 
laatste visie ontmoet echter veel kritiek onder meer vanwege de grote 
heterogeniteit van de betrokken regio's waardoor hun onderlinge vergelijk
baarheid klein is (Amin & Robins, 1990: 7). 
In overzicht 1.2 worden de belangrijkste algemene en sector-specifieke 
economisch-technologische trends en de ruimtelijke uitwerking ervan, 
samengevat (Tweede Kamer, 1990a: 72-73). 

1.4 De mlcro-economlsche 'theory of the firm' kritisch beschouwd 

1.4.1 lnleldlng 

Zowel onze beschouwingen over het ruimtelijke economische beleid en het 
industria- en technologiebeleid op de verschillende beleidsniveaus als de 
beschreven ontwikkelingen in de industriale voortbrenging maken duidelijk 
dat bedrijven verweven zijn met hun omgeving. De praktijk van de industriale 
voortbrenging laat zien dat zowel de produktie- als innovatie-activiteiten 
deels afhankelijk zijn van andere economische actoren. Via toeleverings- of 
uitbestedingsrelaties of via R&D-samenwerkingsverbanden proberen 
bedrijven hun economische activiteiten zo te structureren dat op een bevredi
gende wijze waarde wordt gecreaerd. Tevens hebben we gezien dat beleids
makers trachten de kennisintensiteit en de innovativiteit van de Nederlandse 
economie te vergroten onder meer via de stimulering van innovatieve 
netwerken tussen bedrijven en kennisinstellingen en tussen bedrijven 
onderling. 
lndien we deze verschijnselen willen bestuderen dan dienen we ons te 
bedienen van een adequaat economisch theoretisch kader. Vandaar dat we 
in deze paragraaf de micro-economische theorie van de onderneming tegen 
het Iicht zullen houden. Dit zal gebeuren aan de hand van twee vragen. In de 
eerste plaats vragen we ons af of deze 'theory of the firm' een adequate 
beschrijving en verklaring kan geven van de hiervoor geschetste ontwikke
lingen in de praktijk van industri!le produktie en beleid. Anders gezegd, op 
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welke wijze wordt in de micro-economische 'theory of the firm' een bedrijf, 
haar omgeving en de interactie tussen beide voorgesteld? 
De tweede vraag, die in het verlengde ligt van de eerste, sluit aan bij het 
eerder geconstateerde belang van kennis en innovatie voor de economische 
ontwikkeling. Heeft de traditionele 'theory of the firm' aandacht voor kennis 
en innovatie? En zo ja, op welke wijze dan? In de hierna volgende subpara
grafen worden deze twee vragen beantwoord. Maar eerst worden de uit
gangspunten van deze theorie in het kort uiteengezet. 

1.4.2 De micro-economische 'theory of the firm' 

De meeste micro-economen zullen het eens zijn met de stelling dat de 
traditionele micro-economie zeer geschikt is voor het beschrijven van twee 
extreme gevallen: volledige mededinging en monopolie. Tevens wordt men 
het er meer en meer over eens dat een relatief gering aantal bedrijfstakken 
en sectoren voldoen aan de kenmerken van deze twee modellen. Bovendien 
wordt duidelijk dat deze modellen een onvoldoende theoretische en empiri
sche basis bezitten om het bestaan van andere vormen van economische 
organisatie afdoende te verklaren. Deze onvrede met de traditionele micro
economische theorie kan aileen begrepen worden vanuit enige kennis over 
de eigenschappen van dit prijsconcurrentiemodel van de markt. 
Een aantal veronderstellingen vormt de fundamenten van dit model (zie o.a. 
Barney & Ouchi, 1986: 7): 

Produkten worden voortgebracht door individuele ondernemingen; 
Voor deze ondernemingen geldt het zogenaamde holistische maximali
satie postulaat. Dit betekent dat voor aile ondernemingen een en 
dezelfde doelstelling geldt, namelijk maximalisatie van de winst; 
Er bestaat een markt met een groat aantal vragers en aanbieders waar 
de goederen geruild worden. Dit heeft tot gevolg dat individuele vragers 
en aanbieders geen invloed op de prjjsvorming hebben. Zij kunnen 
slechts reageren op prijs- of hoeveelheidssignalen. Ondernemingen 
kunnen op straffe van hun eigen ondergang geen afwijkend prijsbeleid 
voeren. Een verhoging van de goederenprijs door een individuele 
ondememing doet de vraag, als gevolg van hoge prijselasticiteiten van 
de vraag, volledig verdwijnen. Een verlaging van de prijs wordt onmid
dellijk door aile andere ondememingen gevolgd. Kortom, via de markt 
worden de goederen gealloceerd; 
Economische actoren zijn volkomen rationeel; 
De markt is transparent. Dit wil zeggen dat er volkomen informatie 
bestaat. Aile economische actoren zijn volledig op de hoogte van de 
marktomstandigheden of kunnen deze informatie zonder al te veel 
kosten verzamelen; 
De produkten of diensten die worden geruild zijn homogeen; 
Er zijn geen kosten aan het ruilproces verbonden. 

Op grand van deze en aanverwante veronderstellingen kunnen de gevolgen 
van het prijsconcurrentiemodel van de markt worden afgeleid. In de eerste 
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plaats bestaat er een tendens naar evenwicht waarbij het totale goederen
aanbod bij benadering gelijk is aan de totale marktvraag naar dat goed. In de 
tweede plaats resulteert een evenwichtsprijs waarbij er 'normale' winsten 
ontstaan. Oat wil zeggen, de winsten hebben een omvang die juist voldoende 
is om de ondernemingen te Iaten voortbestaan. In de derde plaats is het 
gerealiseerde evenwicht van dien aard dat er ook een sociaal optimum 
ontstaat waarbij schaarse hulpbronnen optimaal worden gealloceerd. 
Deze optiek wordt door velen als te beperkt ervaren (o.a. Williamson, 1975: 
1; Barney & Ouchi, 1986: 8; Moerland, 1992: 58; Chesnais, 1996: 26). 
Enkele van de belangrijkste, onderling samenhangende, kritiekpunten op 
deze veronderstellingen worden hieronder genoemd. 

1.4.3 De onderneming: een gegeven institutie? 

De aanvaarding van de ondememing als een gegeven economische institutie 
wordt onbevredigend geacht. De traditionele micro-economische 'theory of 
the firm' heeft zich, in tegenstelling tot wat de omschrijving doet vermoeden, 
vooral beziggehouden met de bestudering van naar evenwicht tenderende 
markten en niet zozeer met de bestudering van het functioneren van de 
onderneming als zodanig. De onderneming wordt in deze benaderingswijzen 
in feite voorgesteld als een 'black-box', zijnde een technische produktiefunc
tie ingebed tussen factor- en produktmarkten, opererend onder de algemene 
veronderstelling van het streven naar maximalisatie. In deze traditie wordt de 
onderneming opgevat als een gegeven economische institutie, die weliswaar 
deel uitmaakt van een markteconomie, maar waarvan aard noch oorsprong 
worden verklaard. Barney & Ouchi gaan nog verder als zij stellen dat op 
basis van de veronderstellingen in de traditionele micro-economische theorie 
er geen enkele reden is voor het bestaan van een onderneming (1986: 8-9): 
'Any attempted application of this framework to explain why firms exists leads 
one to the conclusion that indeed they should not. Under the assumption that 
the activity of engaging in economic exchanges has no costs, there should 
be no aggregate economic actors like firms. All transactions, including 
employment relations, should be carried out through markets, using explicit 
long- and shortterm contracts, since the use of contracts would be less costly 
than organizational hierarchies'. In werkelijkheid ontstaan en bestaan 
ondernemingen. De veronderstelling dat aan ruil geen kosten zijn verbonden 
wordt hierdoor op zijn minst twijfelachtig. 

1.4.4 De onderneming heeft slechts een doelstelling? 

De opvatting als zou met de onderneming slechts een doelstelling worden 
nagestreefd ('holisme') is eveneens aan kritiek onderhevig. Moerland (1992: 
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60) wijst in dit verband op het werk van Berle en Means12• Deze auteurs 
wezen reeds in 1932 op het verschijnsel dat sedert het begin van deze eeuw 
bij (grote) ondememingen een scheiding ontstond tussen de management
functie en de financieringsfunctie. Deze scheiding heeft volgens Berle en 
Means tot gevolg dat de wettelijke eigenaren van de ondememing (de 
aandeelhouders) niet meer in staat zijn dergelijke ondememingen te leiden 
en de sturing van het bedrijfsgebeuren over Iaten aan managers. Deze 
managers kunnen op hun beurt de eigen belangen nastreven die conflicte
rend kunnen zijn met die van de vermogensverschaffers. De veronderstelling 
van een eenduidige centrale ondememingsdoelstelling wordt hiermee 
problematisch. 

1 A.S Een streven naar winstmaximalisatie? 

Er wordt bezwaar aangetekend tegen het veronderstelde 'maximalisatiestre
ven'. Onder andere de aanhangers van de 'behavioural theory of the firm' 
(bijvoorbeeld March, Simon en Cyert) zijn van mening dat het functioneren 
van ondememingen eerder gekenmerkt wordt door het streven naar een 
bevredigend resultaat ('satisficing behavior') dan naar een maximaal resul
taat. Een belangrijk element in deze laatste benadering is de veronderstelde 
begrenzing van de menselijke rationaliteit ('bounded rationality'). Vanwege 
zijn tekortschietende capaciteit om aile relevante informatie nodig voor 
economisch handelen te verkrijgen en te verwerken is een economische 
actor niet in staat optimale beslissingen te nemen. Dit rationaliteitsbegrip 
speelt een belangrijke rol in de hiema te behandelen transactiekostentheorie. 

1.4.6 Volkomen informatie? 

In de traditionele micro-economische theorie wordt veelal uitgegaan van een 
situatie van volkomen informatie als het gaat om produkten en prestaties. In 
de economische werkelijkheid is echter bij ruilprocessen juist sprake van een 
gebrek aan volkomen informatie. Een gevolg hiervan is dat economische 
actoren moeite moeten doen de voor hen relevante informatie te verkrijgen. 
Het vergaren van deze informatie brengt kosten met zich mee. Bovendien is 
wei beschikbare of verkrijgbare informatie ongelijk verdeeld over de betrok
ken economische subjecten. Williamson bespreekt in dit verband Hayek die 
stelt (1975: 5): 'practically every individual has some advantage over all 
others in that he possesses unique information of which beneficial use migth 
be made only if the decisions depending on it are left to him or are made with 
his active cooperation'. Met andere woorden, economische actoren worden 

12 Moerland refereert hierbij aan een boek van Berte & Means: 'The modem corporation and 
private property'. 
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niet aileen gehinderd door 'bounded rationality' bovendien is de relevante 
informatie asymmetrisch over de economische actoren verdeeld. 
Van der Zwan (1982: 601-602) meent zelfs dat in de wjjze waarop in het 
prijsconcurrentiemodel de ondememing adequate informatie voor haar 
beslissingen verkrijgt en er over beschikt het aanvalspunt van de fundamen
tele kritiek op dit model besloten ligt. Laten we zijn redenering volgen. 
Volgens Van der Zwan wordt het neoklassieke prijsconcurrentiemodel 
gekenmerkt door een eenduidige relatie tussen de objectieve marktcondities 
en de beleidsbeslissingen van de op de markt opererende ondernemingen. 
lmmers, in de wijze waarop ondememingen reageren op marktcondities Iaten 
zij zich leiden door het principe van de winstmaximalisatie. Hierbij leiden 
gelijke omstandigheden tot gelijke beslissingen van de ondernemingen. 
Slechts onder die voorwaarde krijgen concepten als 'evenwicht' en 'optimaal' 
volgens Van der Zwan daadwerkelijk inhoud. Echter, vanuit de beslissende 
onderneming gezien is er geen directe relatie tussen de objectieve omstan
digheden en de doelgerichte acties van de onderneming, omdat er een 
tijdverschil tussen beide bestaat. Een rechtstreekse relatie tussen verwach
tingen over de omstandigheden en de daarop afgestemde plannen (cursive
ringen: Van der Zwan) is aileen mogelijk bij het ontbreken van tijdsverschil
len. Slechts indien de onderneming over adequate (=volkomen) informatie 
beschikt is het mogelijk dat enerzijds verwachtingen en objectieve omstan
digheden en anderzijds plannen en realisaties samenvallen. Vervolgens 
maakt Vander Zwan een onderscheid tussen marktcondities en technische 
condities. De marktcondities worden gevormd door "het geheel van projec
ties, plannen en lopende investeringen van de kant van afnemers en concur
renten, voor zover die het rendement op toekomstige investeringen direct of 
indirect kunnen bel"nvloeden" (Van der Zwan, 1982: 601). De technische 
condities behelzen omstandigheden zeals de stand van de techniek en de 
preferentieschema's van de afnemers en consumenten. 
De vraag is nu hoe de onderneming aan adequate informatie komt. Wat 
betreft de marktcondities moet er volgens Van der Zwan een minimaal inzicht 
bestaan in de totale benodigde produktiecapaciteit. Deze is immers bepalend 
voor een inschatting van de toekomstige prijs en het rendement. Aangezien 
een individuele onderneming de prijs niet of nauwelijks kan bel"nvloeden en 
deze van te voren niet bekend is, stuiten we hier op een conceptuele on
gerijmdheid. lmmers, 'geen onderneming is in staat om zijn investeringsplan
nen te baseren op informatie omtrent die van zijn concurrenten, want hun 
plannen zijn weer afhankeljjk van informatie omtrent de hare en zulks geldt 
voor elke individuele onderneming' (Vander Zwan, 1982: 601). 
De situatie wordt nog complexer indien ook de informatieproblematiek ten 
aanzien van de technische condities in de beschouwing wordt betrokken. 
Ook dan gaat het om de voorspelbaarheid van de technische mogelijkheden 
in de produktie en van de preferenties van afnemers/consumenten. Beide 
kunnen niet als gegeven beschouwd worden. De technische produktiemoge
lijkheden Iaten differentiatie toe, terwijt de uitwerking hiervan op de preferen
ties van de afnemers/consumenten onzeker is. 
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Van der Zwan komt op grand hiervan tot de conclusie dat 'de objectieve 
omstandigheden die in het prijsconcurrentiemodel een bepalende rol spelen, 
voor de individuele investeerder niet gegeven zijn in de betekenis van vooraf 
kenbaar of voorspelbaar. lntegendeel, hij wordt geconfronteerd met onzeker
heid en een daaruit voortvloeiend dubbel inferentievraagstuk' (Van der Zwan, 
1982: 602). Dit inferentievraagstuk bestaat enerzijds uit de onzekerheid die 
er bestaat over de gevolgen van investeringsplannen bij veronderstelde 
omstandigheden. Het is immers niet duidelijk of deze plannen ook gereali
seerd kunnen worden. Anderzijds weet een individuele investeerder niet hoe 
de markt- en technische condities zullen zijn. De individuele investeerder 
weet niet in welke mate hij rekening moet houden met de gevolgen van 
acties van concurrenten en omgekeerd. Van der Zwan zoekt een oplossing 
van dit probleem in het uitgangspunt dat markten worden gecreeerd op basis 
van ongelijkheid van ondernemingen. Deze ongelijkheid heeft zowel betrek
king op kennis als op de mogelijkheden deze kennis in praktijk te brengen. 

1.4.7 Homogene economische actoren en goederen? 

Hiervoor hebben we reeds vastgesteld dat het prijsconcurrentiemodel geen 
verklaring geeft voor het ontstaan en bestaan van ondememingen. Boven
dien is deze benadering niet in staat de grate diversiteit in verschijningsvor
men van ondernemingen te verklaren. Barney & Ouchi bespreken in dit 
verband twee karakteristieken van de onderneming: organisatorische en 
produktkenmerken (Barney & Ouchi, 1986: 9). 
Ondememingen worden in de alledaagse praktijk op velerlei wijzen georgani
seerd, bijvoorbeeld naar functie of in divisies. In het prijsconcurrentiemodel 
daarentegen wordt een starke nadruk gelegd op een bestaan van unieke 
evenwichten in een bedrijfstak. In deze evenwichtssituatie worden door de 
ondememingen, onder druk van de concurrentiekrachten, grotendeels 
dezelfde strategieen toegepast. Barney & Ouchi (p.9) stellen: 'Indeed, in the 
traditional model, firms are characterized as simple product-generating 
technologies that follow simple laws based on economies of scale'. Met 
andere woorden, het traditionele model biedt geen verklaringen voor het 
bestaan van deze diversiteit aan verschijningsvormen van ondernemingen. 
Niet aileen de omvang en de verschijningsvormen van ondernemingen Iaten 
een grate diversiteit zien. Ook de voortgebrachte goederen en diensten 
kennan een grate varieteit. Er zijn verschillen in kwaliteit, specificaties, 
reputatie en vormgeving van produkten. Anders gezegd, zelden worden 
markten gekarakteriseerd door homogene goederen zoals in het prijsconcur
rentiemodel wordt verondersteld. 

1.4.8 Statisch concurrentiebegrip 

Het traditionele prijsconcurrentiemodel wordt veelal geplaatst tegen de 
achtergrond van een statisch concurrentiebegrip dat is gebaseerd op het 
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(comparatief statische) evenwichtsdenken (Moerland, 1992: 59). Auteurs 
zeals bijvoorbeeld DeJong (1981) kennen evenwel een belangrijke rol toe 
aan de ondernemersfunctie tegen de achtergrond van dynamische marktpro
cessen. Hierbij gaat het niet zozeer om de voorwaarden voor een mededing
ingsevenwicht, maar veel meer om mededingingsprocessen als zodanig. 
Dergelijke processen vinden plaats onder condities van onvolkomen informs
tie en hebben als belangrijk (dynamisch) kenmerk dat ondernemingen 
voortdurend op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. Het bijzondere van de 
ondernemersfunctie ligt dan vooral in het 'ontdekken en genereren van 
voorheen onopgemerkte kansen en op het organiseren van het produktiepro
ces voor de markt door een zo goed mogelijke combinatie van produktiemid
delen' (Moerland, 1992: 121). Dit dynamische perspectief ontbreekt veelal in 
het prijsconcurrentiemodel. 

1 A.9 Het begrlp economisch handelen 

Zeals Van der Zwan hiervoor reeds aangeeft, wordt er in het prijsconcurren
tiemodel een eenduidige relatie verondersteld tussen marktcondities en het 
handelen van ondernemingen: gelijke omstandigheden leiden tot gelijk 
gedrag. Produktie en consumptie worden gealloceerd op markten waarbij 
individuate consumenten en producenten geen duidelijke invloed kunnen 
uitoefenen op de totale aangeboden en gevraagde hoeveelheden en de 
daarbij behorende prijzen. Hirschman stelt hier over: 'large numbers of price
taking anonymous buyers and sellers supplied with perfect information .... 
function without any prolonged human or social contact between parties. 
Under perfect competition there is no room for bargaining, negotiation, 
remonstration or mutual adjustment and the various operators that contract 
together need not enter into recurrent or continuing relationships as a result 
of which they would get to know each other well' (Hirschman, 1982: 1473). 
Het op deze wijze functioneren van economische actoren is een gevolg van 
de wijze waarop het handelen van economische actoren in deze benadering 
wordt gemodelleerd. Er is namelijk sprake van atomair economisch 
handelen13

• De invloeden van economische structuren en relaties op het 

13 Grabher (1993b: 1) maakt op een beeldende manier duidelijk waar het manoa van de 
neoklassieke eoonomische benadering ligt: 'In the movie Blow Up, a photographer realizes that 
he has been the accidental witness of a murder. Unintentionally, he had taken a picture of the 
murderers hand, although it proved to be blurred. In order to get at the thruth, he enlarges the 
photograph. Although the enlargements make the individual grains of the photograph more and 
more clear, they also efface the image of the murderer. The information that results from the 
ensemble of the individual grains gets lost. Much as the photographers intention in Blow Up 
was to produce a clear image of the murderers hand, tha utilitarian tradition in social theory is 
an attempt to detect the invisible hand that is guiding economic and social life. As with tha 
photographer, the utilitarian tradition focuses on the individual grains in the fuzzy picture of 
reality, namely on the atomized actors. As Blow Up strikingly demonstrates, it obviously is 
somewhat difficult to understand the overall picture from this perspective'. 
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economische handelen vormen zelden een onderwerp van studie in een 
belangrijk deel van de economische theorievorming. Granovetter spreekt in 
dit verband van een 'atomized, undersocialized conception of human action' 
(Granovetter, 1985: 481). 
In de alledaagse economische werkelijkheid zien we dat economische 
actoren op velerlei wijzen (duurzaam) met elkaar interacteren. Men kan 
hierbij bijvoorbeeld denken aan toeleverings- en uitbestedingsrelaties, 
coOperatieve samenwerking, consortia of joint ventures tussen onderneming
en (Christensen et.al, 1990: 39). In de klassieke en neo-klassieke benade
ringen worden dergelijke economische relaties tussen actoren, voor zover ze 
in beschouwing genomen worden, vooral gezien als een belemmering voor 
het optimaal functioneren van markten. Grabher (1993b: 4) stelt daar 
tegenover dat economische relaties en structuren het handelen en de 
resultaten van het handelen van economische actoren kunnen stimuleren en 
kunnen remmen. Expliciete aandacht voor deze relaties en structuren is dan 
oak op zijn plaats. Oak Williamson wil meer aandacht besteden het menselij
ke handelen in verband met de organisatie van de produktie. Het gaat om 
het erkennen van: 'the importance played by human factors in attempting to 
grapple with problems of economic organization' (Williamson, 1975: 2). 
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat, op grand van een aantal theoretische 
overwegingen zoals het bestaan van onvolkomen informatie, begrensde 
rationaliteit en informatie-asymmetrie, economische actoren in gelijke 
omstandigheden tot verschillende beslissingen en keuzes kunnen komen. 
Hierin kunnen de relatiepatronen waarin economische actoren vervlochten 
zijn een belangrijke stimulerende of beperkende rol spelen. Hiermee wordt 
ondememingsstrategie een relevante intermedierende factor tussen bedrijf 
en omgeving. 

1.4.10 Technologie en technologische ontwikkeling in de micro-
economische 'theory of the firm' 

De tweede vraag die we hiervoor stelden had betrekking op de wijze waarop 
kennis en innovatie in de micro-economische theorie van de onderneming 
wordt voorgesteld. Rosenberg stelt dat neoklassieke modellen van technolo
gische verandering aannemen dat ondernemingen bekend zijn met aile 
relevante technologische mogelijkheden. Deze veronderstelling resulteert in 
de bekende wei omschreven technische produktiefunctie. Bovendien wordt in 
deze modellen vaak aangenomen dat ondernemingen op de hoogte zijn van 
de economische waarde van de technologieen. 
Smith (1995: 74) werkt dit punt verder uit. Hij stelt dat de micro-economische 
'theory of the firm' is ontwikkeld op basis van het idee dat ondememingen in 
essentie voor twee beslissingen over de produktie staan. Eerst moeten zij 
bepalen wat er geproduceerd zal gaan worden. Deze beslissing wordt 
genomen op basis van verwachte opbrengsten. Omdat er volkomen informs
tie bestaat zijn aile alternatieve produktmogelijkheden bekend. Kapitaal wordt 
over deze produkten gealloceerd en geheralloceerd zodanig dat de hoogste 
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winsten zullen worden behaald. De tweede beslissing die genornen moet 
worden is hoe produkten geproduceerd zullen gaan worden. Kortom, het 
gaat om de keuze van de produktietechniek. Ondernemingen in een sector 
hebben een gegeven en bekende hoeveelheid produktietechnieken tot hun 
beschikking. Hierbij wordt verondersteld dat aile ondernemingen in staat zijn 
aile bekende produktietechnieken toe te passen. Gewapend met deze kennis 
en met kennis over de huidige en toekomstige factor- en produktprijzen is de 
onderneming in staat een winst-maximaliserende produktietechniek te 
kiezen. Het zal duidelijk zijn dat technologische aspecten van de produktie in 
deze theorie nauwelijks problematisch zijn. 
Hetzelfde geldt voor technologische ontwikkeling. Zowel de toepassing van 
bestaande technologieen als die van, exogeen ontwikkelde, nieuwe vormen 
van technologie is niet problematisch. Toepassing van nieuwe technologie 
komt tot stand op basis van de idee van snelle substitutie-mogelijkheden. 
Ondernemingen zijn in staat op eenvoudige wijze nieuwe produktietechnie
ken toe te passen in reactie op veranderingen in hun omgeving. Dit bestaat 
uit het aanpassen van hun technologie, dat wil zeggen het wijzigen van de 
verhouding kapitaal-arbeid, in reactie op veranderde factorprijzen. De 
omgeving bestaat niet aileen uit aanbieders van inputs. Omdat technologie 
een exogeen gegeven grootheid is maakt zij ook deel uit van de omgeving. 
Een en ander impliceert dat ondernemingen in staat geacht worden onmid
dellijk en optimaal te reageren op technologische veranderingen in de 
omgeving. 
Het zal duidelijk zijn dat economische efficiency in deze theorie bereikt wordt 
via een optimale flexibiliteit. Dit is het geval op het macro-niveau waar vrije 
toe- en uittreding tot de markt centraal staat. Maar ook op het niveau van de 
individuele onderneming is dit van toepassing. Namelijk via de schier onbe
grensde mogelijkheden technologieen op een winst maximaliserende wijze te 
substitueren. 
Over welke eigenschappen moet technologie en technologische kennis 
beschikken opdat de micro-economische 'theory of the firm' opportuun is? 
Smith stelt (1995: 75) dat de theorie eigenlijk niet beschikt over een uitge
werkt concept van technologische kennis. Hij betoogt dat de theorie aileen 
geldig is als technologische kennis de volgende eigenschappen heeft: 

Technologische kennis is generieke kennis: Dit betekent dat technologi
sche kennis gekenmerkt wordt door algemene toepasbaarheid en 
overdraagbaarheid; 
Technologische kennis is neerges/agen ('codified} kennis: De algeme
ne toepasbaarheid en overdraagbaarheid van technologische kennis 
impliceert dat kennis is neergeslagen in bruikbare vormen. Bijvoorbeeld 
in geschreven of gedrukte vorm; 
Technologische kennis is kosteloos te verkrijgen: De kosten om tech
nologische kennis over te dragen zijn te verwaarlozen of de kosten om 
deze kennis te verkrijgen zijn voor aile ondernemingen gelijk; 
Technologische kennis is context-onafhanke/ijk De algemene toepas
baarheid en overdraagbaarheid van technologische kennis zorgt ervoor 
dat aile ondernemingen de mogelijkheid hebben deze kennis in te 
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zetten ten behoeve van hun produktietechnieken. Cit is klaarblijkelijk 
onafhankelijk van de aard van de onderneming, de gebruikte produktie
techniek of de bedrijfskolom waarvan een onderneming deel uit maakt. 

Hieraan kunnen nag twee punten worden toegevoegd. In de eerste plaats 
wordt verondersteld dat de beslissing om technologische kennis te ontwikke
len of te vergaren onafhankelijk is van de beslissingen van andere onderne
mingen. In feite gaat het om een technologische variant van het 'planned 
islands in a sea of market relations'-argument van Richardson. In de tweede 
plaats heeft technologische kennis aileen betrekking op produktietechnieken. 
Anders gezegd, het gaat aileen om procesinnovaties. 
Concluderend kunnen we stellen dat in de micro-economische theorie van de 
ondernemingen het gebruik en de ontwikkeling van technologie niet proble
matisch is. Via substitutieprocessen kunnen ondernemingen relatief eenvou
dig bestaande of nieuwe technologieen toe passen. Deze processen worden 
in gang gezet door veranderingen in de omgeving van de onderneming. 
Deze omgeving bestaat uit inputs en hun prijzen en uit de exogeen gegeven 
en voortgebrachte technologie. De eigenschappen van technologie en 
technologische kennis leiden tot de conclusie dat deze homogeen zijn. 
Hiermee hebben we de tweede door ons gestelde vraag van een antwoord 
voorzien. 
Deze visie op technologie en technologische kennis is echter niet zonder 
kritiek gebleven en wordt als zeer onrealistisch bestempeld. Zo stelt Rosen
berg dat technologische ontwikkeling vaak plaatsvindt in een informatie-arme 
en onzekere omgeving. Cit gebrek aan informatie beperkt in sterke mate de 
mogelijkheden van beslissers in ondernemingen om een goede inschatting te 
maken van de gevolgen van technologische veranderingen. Het is dan oak 
meer voor de hand liggend om uit te gaan van de veronderstelling dat 
ondernemingen over weinig of geen informatie beschikken en deze verwer
ven via ervaring en investeringen. Daarnaast moet volgens Rosenberg het 
besef door dringen dat ondernemingen een geringe neiging hebben kennis te 
nemen van technologische mogelijkheden die niet direct verband houden 
met het huidige produktieproces. De reden hiervoor is simpel: het verzame
len en verwerken van nieuwe informatie is kostbaar. Aileen indian bijvoor
beeld de prijzen van relevante inputs daartoe aanleiding geven ontstaat 
binnen een onderneming een proces van zoeken en experimenteren zodat 
de benodigde informatie wordt verkregen. 
In zijn artikel systematiseert Smith (1995: 78-81) de eigenschappen van 
technologische kennis in wat hij een moderne visie op technologische kennis 
noemt. De door hem geformuleerde eigenschappen staan welhaast diame
traal tegenover die van de micro-economische theorie. Hij stelt dat onderne
mingen innoveren op basis van een bepaalde set hulpbronnen, door hem de 
'knowledge base' genoemd. In tegenstelling tot wat in de micro-economische 
theorie het geval is beschikken ondernemingen niet over dezelfde hulpbron
nen, maar is juist sprake van verschillen. Deze sets van hulpbronnen 
beschikken, aldus Smith, over de volgende eigenschappen: 

Hulpbronnen zijn 'differentiated and multi-layered': Cit betekent dat een 
specifieke set technologische hulpbronnen bestaat uit verschillende 
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vormen van kennis. Het kan gaan om gecodeerde wetenschappelijke 
kennis of om ongecodeerde ('tacit') kennis die belichaamd is in de 
ervaring en vaardigheden van werknemers; 
Hulpbronnen zijn specifiek De technologische hulpbronnen waarover 
een onderneming beschikt zijn deels specifiek voor die onderneming. 
Ondernemingen hebben kennis van en ervaring met een of enkele 
technologie~n die hun marktpositie mede bepaald. Dit betekent in de 
eerste plaats dat ondernemingen bij het innoveren de grenzen van hun 
competenties kunnen bereiken. Anders gezegd, innoveren is geen 
probleemloos proces. In de tweede plaats noopt de beperkte omvang 
van de kennisvoorraden ondememingen ertoe specifieke vormen van 
aanvullende kennis buiten de ondememing te verwerven. In deze zin is 
innovatie ook context-afhankelijk; 
Het ontwikkelen van technologische hu/pbronnen is kostbaar en cumu
latiet. Het verbeteren van hulpbronnen (innovatie) is een kostbaar 
zoekproces waarin ondernemingen, via leren en aanpassing, ervaring 
opdoen met het werken met een specifieke technologie. Het ervaring 
opdoen duidt op het cumulatieve karakter van verbeteren van een set 
hulpbronnen; 
Hulpbronnen zijn 'internally systemic': innovatie is niet touter een 
technisch gebeuren, maar is binnen de ondememing verweven met 
andere economische activiteiten. Dit betekent onder meer dat innove
ren ook het verkennen van technologische en marktmogelijkheden 
betekent. Oat produkt- en procesinnovaties gefinancierd moeten 
worden of dat werknemers opgeleid moeten worden om met nieuwe 
technologie om te kunnen gaan; 
Hulpbronnen zijn 'interactive and externally systemic': het verbeteren 
van hulpbronnen vergt vaak gestructureerde interactie met andere 
economische actoren. Via deze interactie wordt geleerd en kennis 
uitgewisseld. 

Concluderend kan gesteld worden dat technologische ontwikkeling in deze 
'moderne' visie verre van probleemloos is. lnnovatie is een kostbaar leerpro
ces waarin specifieke hulpbronnen worden verbeterd onder gebruikmaking 
van zowel 'codified' als 'tacit' kennis. De door Smith geformuleerde eigen
schappen van de 'knowledge base' van een onderneming leiden tot de 
conclusie dat deze hulpbronnen niet homogeen maar juist heterogeen zijn. 
De omgeving van de innoverende ondememing krijgt in deze visie een 
geheel ander karakter dan in de micro-economische theorie. De omgeving 
bestaat niet Iauter uit inputs of technologie maar wordt gezien als een 
verzameling instituties en hulpbronnen. De innoverende economische actor 
onderhoudt geen anonieme relaties met de omgeving, maar de interactie met 
de omgeving krijgt vorm via gestructureerde uitwisseling van hulpbronnen en 
via leerprocessen. 
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1.4.11 Conclusies 

Onze beschouwingen over de micro-economische theorie van de ondeme
mingen hebben tot de volgende resultaten geleid. De onderneming wordt in 
deze theorie als een gegeven institutie beschouwd. CoOrdinatie in de vorm 
van allocatie zonder kosten gebeurt of binnen de onderneming of via anonie
me relaties op de markt. Daar werd tegenover gesteld dat economische 
uitwisselingen kosten met zich meebrengen. De omvang van deze kosten 
zouden de reden kunnen zijn voor het ontstaan en bestaan van ondeme
mingen. In de micro-economische theorie zijn economische actoren volledig 
ge"informeerd en volkomen rationeel. Critici van deze theorie stellen dat 
actoren niet over volkomen informatie beschikken en als dat wei het geval 
zou zijn dan zijn zij niet in staat al deze informatie te verwerken. Hun rationa
liteit is begrensd. De micro-economische theorie stelt dat er homogene 
actoren en goederen bestaan. Critici verwerpen deze veronderstelling door 
de wijzen op het feit dat de micro-economische theorie niet in staat is de 
grote verscheidenheid aan ondernemingen en goederen op een adequate 
wijze te verklaren. In de micro-economische theorie zijn individuele economi
sche actoren niet in staat invloed uit te oefenen op de marktsituatie. Het 
bestaan van gestructureerde relaties met de omgeving wordt niet mogelijk of 
als ongewenst beschouwd. Er is sprake van atomair economisch handelen. 
Tot welke conclusies leidt dit als we kijken naar de voor ons belangrijke 
concepten bedrijf en omgeving en de relatie tussen deze concepten. Een 
bedrijf is in de micro-economische theorie niet meer en niet minder dan een 
technische produktiefunctie ingebed in factor- en produktmarkten. De 
omgeving bestaat uit aanbieders van produktiefactoren en vragers van 
(eind)produkten. De relatie tussen bedrijf en omgeving is simper. Economi
sche actoren reageren !outer op prijs- en hoeveelheidssignalen. Zij onder
houden daarbij anonieme, eenmalige relaties met vragers en aanbieders op 
de markt. Van een werkelijke interactie is echter geen sprake. 
Met een dergelijke voorstelling van zaken is het niet mogelijk te komen tot 
een verklaring van alledaagse economische verschijnselen zoals bijvoor
beeld joint ventures of samenwerking bij R&D. Kortom, de micro-economi
sche theorie schiet tekort als het gaat om een adequate beschrijving en 
verklaring van voor onze doeleinden belangrijke begrippen. 
Eenzelfde conclusie kan getrokken worden als het gaat om de wijze waarop 
technologie en technologische ontwikkelingen in de micro-economische 
theorie worden voorgesteld. Zowel het gebruik van bestaande als de invoe
ring van nieuwe technologie is in de theorie niet problematisch. Via 
substitutie-processen kunnen de alwetende ondememingen dergelijke 
veranderingen relatief eenvoudig introduceren. Technologie of technologi
sche kennis hebben hierbij een homogeen karakter. De omgeving bestaat uit 
leveranciers van inputs en, exogeen voortgebrachte technologie. De relatie 
tussen bedrijf en omgeving is ook hier betrekkelijk eenvoudig. In de eerste 
plaats doen veranderingen in de prijsverhoudingen van de produktiefactoren 
de individuele onderneming besluiten andere winst maximaliserende produk
tietechnieken in te zetten waarbij de kapitaal-arbeid-verhouding wordt 
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gewijzigd. In de tweede plaats betrekt de onderneming technologie uit de 
omgeving. Hierbij blijft het onduidelijk waar en hoe deze technologie wordt 
voortgebracht. 
In onze ogen is het gebruik van technologie en technologische ontwikkeling 
verre van probleemloos. lnnovatie is een kostbaar leerproces waarin speci
fieke hulpbronnen worden verbeterd onder gebruikmaking van zowel 
'codified' als 'tacit' kennis. Technologie heeft geen homogeen maar juist een 
heterogeen karakter. De omgeving van de innoverende onderneming krijgt in 
onze ogen een geheel ander karakter dan in de micro-economische theorie. 
De omgeving bestaat nieit louter uit inputs of technologie maar kan worden 
gezien als een verzameling heterogene instituties en hulpbronnen. De 
innoverende economische actor onderhoudt geen anonieme relaties met de 
omgeving, maar de interactie met de omgeving krijgt vorm via gestructureer
de uitwisseling van hulpbronnen en via leerprocessen. Deze uitgangspunten 
vormen de basis voor de probleemstelling van dit onderzoek. 
Gezien het bovenstaande moeten we nu op zoek naar theoretische benade
ringen die niet of in veel mindere mate onderhevig zijn aan de punten van 
kritiek zoals die hiervoor ten aanzien van de micro-economische 'theory of 
the firm'. Zij dienen tenminste de volgende eigenschappen te bezitten: 
1. Er moet sprake zijn van een voor onze doeleinden geschikte conceptu

alisering van de begrippen bedrijf en omgeving in relatie tot elkaar; 
2. Een benadering moet minder deterministisch geori~nteerd zijn; 
3. Technologische innovatie moet een integraal onderdeel zijn van de 

benadering (zie de beschreven eigenschappen van technologie en 
innovatie in hoofdstuk 1 ). 

Deze zoektocht geeft de theoretische relevantie van dit onderzoek aan. 

1.5 Naar een globale probleemstelling 

De beschrijving van de ontwikkelingen in het industrie- en technologiebeleid 
en de veranderingen in het industriele voortbrengingsproces enerzijds en de 
'state of the art' in de gangbare 'theory of the firm' anderzijds, toont aan dat 
er een discrepantie bestaat tussen de theorievorming en de praktijk14

• De 
eerst genoemde ontwikkelingen en veranderingen maken duidelijk dat de 
relatie tussen bedrijf en omgeving problematisch is, terwijl de gangbare 
theorievorming vaak te weinig oog heeft voor deze relatie. 
Hiervoor hebben we gezien dat innovatie een activiteit is waarbij specifieke 
sets hulpbronnen worden verbeterd. Hierbij vindt een aanpassing aan of een 

14 Kash & Rycroft ste/len in dit verband dat onder invfoed van <1> een hoog innovetief 
potent/eel; <2> vervagende technologische en sociale grenzen; en <3> de opkomst van 
dynamisohe, innovatieve organisatorlsohe systemen, de gebrulkte beieldsconoepten in het 
teohnologiebeleid in onvoldoende mate aansfuiten op de realitelt die vooral gekenmerkt wordt 
door een hoge mate van complexiteit. Zij zijn van mening dat deze beleidsoonoepten aan de 
'nieuwe' realiteit aangepast moeten worden (Kash & Rycroft, 1994: 37). 
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anticipatie plaats op eisen, wensen of mogelijkheden in de omgeving van het 
innoverende bedrijf. Dit plaatst de begrippen (innoverend) bedrijf, omgeving 
en de relatie tussen beide in het brandpunt van onze belangstelling. Oat deze 
kwestie naast een verschijnsel in de praktijk ook een theoretisch probleem is, 
is uit de beschouwingen over en kritiek op de micro-economische theorie van 
de onderneming duidelijk geworden. Als gesteld kan worden dat bij het 
innoveren relaties tussen economische actoren een belangrijke rol spelen, 
dan moeten we op zoek naar een theoretisch kader dat een en ander 
adequaat beschrijft en verklaard. De empirische implicatie is dat dergelijke 
economische relaties moeten worden geidentificeerd en worden beoordeeld 
op hun functie voor het innovatieproces. Hierbij dienen we de in de vorige 
paragraaf beschreven karakteristieken van 'knowledge bases' van innove
rende ondernemingen als uitgangspunten te hanteren. 

De algemene doelstelling van dit onderzoek luidt: 

Het bijdragen aan een theoretische verbeterlng van de economische weten
schappen met als doe/ het theoretisch en empirlsch inzicht binnen de 
economische wetenschappen omtrent het functioneren van economische 
relaties bij innovatie te vergroten. 

Dit doel wordt gerealiseerd met de volgende globale probleemstelling: 

Op welke wijze hebben economische relaties tussen (industrlele) onderne
mingen invloed op innovatie(processen)? 

1.6 Opbouw van de studie 

De bevindingen uit dit onderzoek kunnen als een eerste stap beschouwd 
worden in een onderzoeksprogramma dat gericht is op het verkrijgen van 
inzichten in het functioneren van techno-economische netwerken. Een der
gelijk onderzoeksprogramma wordt door de voormalige Faculteit Wijsbegeer
te en Maatschappijwetenschappen, nu de Faculteit Technologie Manage
ment van de Technische Universiteit Eindhoven uitgevoerd. Dit onderzoek 
wordt uitgevoerd onder industriele ondernemingen in de Provincia Noord
Brabant. Het feit dat enkel bedrijven in deze provincia onderzocht worden 
heeft natuurlijk gevolgen voor de reikwijdte van de uitspraken die op basis 
van dit onderzoek kunnen worden gedaan. In principe hebben deze enkel 
betrekking op de onderzochte bedrijven in de genoemde regio. In vervolgon
derzoek zal bezien moet worden in welke mate de uit dit onderzoek resulte
rende conclusies ook kunnen gelden voor andere regio's of voor specifieke 
innovatietrajecten (bijvoorbeeld milieutechnologie). De keuze voor de 
industria in Noord-Brabant vloeit vooral voort uit praktische overwegingen. 
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Als belangrijkste geldt dat een aantal economische actoren in Brabant15 de 
behoefte had aan aangrijpingspunten voor regionaal technologiebeleid 
waarin netwerken van bedrijven een rol dienden te spelen. Bij de uitvoering 
van dit onderzoek is rekening gehouden met deze behoefte. 

De uitwerking van het onderzoek geschiedt in twee fasen: een theoretisch 
onderzoek en een empirische exploratie. Het theoretisch onderzoek heeft tot 
doel uitgangspunten te formuleren voor de empirische exploratie. De aan
dacht gaat vooral uit naar de beantwoording van de vraag welke theoretische 
noties er benodigd zijn om de relaties tussen netwerken en innovatie op een 
zinvolle wijze te kunnen interpreteren. Via een verkenning van de discussies 
omtrent bedrijf en omgeving in de organisatiewetenschappen (hoofdstuk 2) 
en de neo-institutionele benadering in de economie, in het bijzonder de 
transactiekosten-benadering (hoofdstuk 3) komen we aan bij de achtergron
den, veronderstellingen en de grondbegrippen van de economische netwerk
benadering en wordt het netwerkmodel van Hakansson geTntroduceerd 
(hoofdstuk 4). In hoofdstuk 5 wordt nagegaan welke de betekenis is van de 
economische netwerkbenadering voor de analyse van de innovativiteit van 
industriele ondememingen. Tevens worden in dit hoofdstuk de tot dan toe 
gepresenteerde theoretische benaderingen geevalueerd. Hierbij worden de 
verworvenheden en beperkingen van de netwerkbenadering besproken. Op 
een aantal punten worden deze beperkingen aangevuld. 
Na deze hoofdstukken zijn de elementen aanwezig om te komen tot een 
gestructureerde uitvoering van de empirische exploratie. In de hoofdstukken 
7 tot en met 11 wordt het gekozen theoretische kader geoperationaliseerd en 
worden de resultaten van de analyses gepresenteerd. In het slothoofdstuk 12 
worden de onderzoeksvragen, de bevindingen en de gevolgde aanpak 
nabeschouwd. 

15 Het gaat om het lnnovatie Centrum Oost-Brabant, de Kamer van Koophandel voor 
Zuidoost-Brabant, de Gemeente Eindhoven en de NV Brabantse Ontwikke/ings Maatschappij. 
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2. Organisatie en omgeving: benaderingen in de 
organisatiewetenschappen 

2.1 lnleiding 

Hiervoor is innovatie omschreven als de ontwikkeling en introductie van 
nieuwe of verbeterde produkten of produktieprocessen die naar verwachting 
leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties. In deze omschrijving is de invloed 
van ontwikkelingen in de omgeving impliciet aanwezig. Het ontwikkelen en 
introduceren van produkten of processen is immers vaak een reageren of 
anticiperen op ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om het reageren op wensen van afnemers ter verbetering van een 
bepaald produkt of het anticiperen op milieuwetgeving via het herinrichten 
van een produktieproces. Of tijdens het innoveren van produkten en proces
sen zijn hulpbronnen gebruikt die van buiten de ondememing komen. 
Kortom, als bedrijven innoveren dan kan daarbij verondersteld worden dat zij 
hierbij in een samenhang met hun omgeving opereren. Nu is in hoofdstuk 1 
eveneens duidelijk geworden dat zowel in praktisch als theoretisch opzicht 
de relatie tussen bedrijf en omgeving complex is en dat er aile reden is deze 
relatie nader te onderzoeken. 
Uit hoofdstuk 1 wordt eveneens duidelijk dat er in de 'main stream' van de 
economische wetenschappen onvoldoende aanknopingspunten gevonden 
kunnen worden voor de problemen die in dit onderzoek aan de orde worden 
gesteld. Vandaar dat in dit hoofdstuk de relaties tussen bedrijf en omgeving 
centraal staan zoals deze in de organisatiewetenschappen naar voren 
komen. lmmers, in de organisatiewetenschappen is er een rijke traditie 
opgebouwd als het gaat om de relatie bedrijf en omgeving. 
Een en ander gebeurt aan de hand van de volgende vraagstelling: Op welke 
wijze komen in de organisatiewetenschappen de concepten 'organisatie' en 
'omgeving' aan de orde en welke relaties worden tussen beide concepten 
gelegd? 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op het concept 
'organisatie' (par. 2.2). Daarna komt het begrip 'omgeving' aan de orde en 
wordt de vraag gesteld uit welke elementen deze omgeving bestaat en welke 
omgevingsdimensies worden onderscheiden (par. 2.3). Vervolgens wordt 
gekeken op welke wijzen de begrippen organisatie en omgeving op elkaar 
betrokken worden (par. 2.4). In paragraaf 2.5 vragen we ons af welke 
benadering in het Iicht van de geformuleerde probleemstelling de meeste 
aanknopingspunten biedt. 
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2.2 Wat is een organisatie? 

2.2.1 lntroductie van de systeemtheorie In de organisatieweten-
schappen. 

Een belangrijke vernieuwing in de organisatietheorie, ook in het Iicht van 
onze probleemstelling, was de toepassing van de systeemtheorie in de 
organisatiewetenschappen. De introductie van de systeemtheorie was een 
gevolg van de ontevredenheid die er bestond over de bruikbaarheid van de 
tot dan toe gehanteerde organisatiemodellen ('scientific managemenf, 
studies over bureaucratieen en de 'human relations-richting). Clegg & 
Dunkerley (1980: 180) noemen als belangrijke tekortkomingen van deze 
modellen het feit dat organisaties worden gezien als statische structuren met 
een enkel doel; bovendien hebben de modellen vaak een normatief karakter 
en zijn ze enkelgericht op produktiviteit en efficiency. 
Voordat ingegaan wordt op de wijze waarop organisaties in de systeemtheo
rie worden ingepast is het nuttig eerst kort stil te staan bij een aantal begrip
pen die in de systeemtheorie worden gebruikt. Het begrip 'systeem' wordt 
veelal omschreven als een geheel waarvan de delen onderling afhankelijk 
zijn, in die zin dat er een gemeenschappelijke taak wordt uitgevoerd of een 
gemeenschappelijk doel wordt nagestreefd. Complexe systemen bevatten 
sub-systemen die weliswaar veelal onafhankelijk van elkaar functioneren 
maar die gericht zijn op het algemene gemeenschappelijke doel. Binnen de 
sub-systemen worden zogenaamde systeemcomponenten onderscheiden. 
Deze componenten interacteren met elkaar en zijn daardoor van elkaar 
afhankelijk. Systemen functioneren niet in een vacuum. Zij interacteren met 
en bestaan binnen een specifieke omgeving. Deze interactie met de omge
ving betekent dat systemen hun omgeving kunnen beTnvloeden en dat zij 
door die omgeving kunnen worden beTnvloed. Het erkennen van het bestaan 
van een omgeving betekent dat organisaties kunnen worden gezien als 
zogenaamde open systemen. De interactie tussen systeem en omgeving 
krijgt vaak de vorm via de uitwisseling van inputs en outputs. Hierbij worden 
systemen vaak zo ontworpen dat een gedeelte van de output weer als input 
gebruikt kan worden. Dit wordt ook wei feedback genoemd. Deze maakt het 
mogelijk dat aanpassingen in het handelen aangebracht kunnen worden. 
Nu een aantal basisconcepten van de systeemtheorie zijn beschreven 
kunnen we overgaan op de toepassing van deze benadering in de organisa
tiewetenschappen. Op basis van de systeemtheorie kunnen organisaties 
worden gezien als een gesloten of open systeem. 

2.2.2 Organisaties als gesloten of open systemen 

In de (open) systeembenadering voor organisaties worden drie basis
assumpties gebruikt {Clegg & Dunkerley, 1980: 197-198). In de eerste plaats 
bestaan organisaties uit van elkaar afhankelijke onderdelen, waarbij elk 
onderdeel bijdraagt aan de continuneit van het geheel. Tussen de onder
daten van de organisatie en het geheel bestaat een wederzijdse uitwisseling 
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van hulpbronnen en problemen. Hetzelfde geldt voor de uitwisseling met 
elementen die buiten de grenzen van de organisatie liggen. In de tweede 
plaats wordt verondersteld dat organisaties een continuneitsbehoefte 
hebben. Organisaties dienen, om te kunnen blijven voortbestaan, te voorzien 
in bepaalde behoeften. De belangrijkste bestaat uit de behoefte om de 
organisatiedoelen te bereiken. In de derde plaats wordt aangenomen dat 
organisaties te beschouwen zijn als doelgerichte systemen die tot handelen 
in staat zijn. 
In het gesloten systeemmodel van organisaties wordt een organisatie gezien 
als een zelfsturend geheel. Dit geheel opereert los van een omgeving. Om 
dit gesloten systeemperspectief mogelijk te maken dient verondersteld te 
worden dat de onderliggende hypothesen van een dusdanige algemene aard 
zijn (bijv. Maslow's model van menselijke behoeften} dat omgevingsinvloe· 
den genegeerd kunnen worden. Bovendien wordt vaak verondersteld dat het 
menselijk handelen in organisaties onder invloed staat van objectieve intern· 
organisatorische factoren zoals complexiteit, centralisatie, formalisering en 
flexibiliteit, produktiviteit en efficiency. Een en ander leidt ertoe dat binnen 
een organisatie een hoge mate van rationaliteit verondersteld wordt. Deze 
hoge rationaliteit betekent een sterke functionaliteit voor de organisatie. 'All 
resources are appropriate resources, and their allocation fits a master plan. 
All action is appropriate action and its outcomes are predictable' (Thompson: 
in Clegg & Dunkerley, 1980: 193). 
Het gesloten systeemperspectief bleef niet zonder kritiek. Silverman (Pugh & 
Hickson, 1989: 194} is van mening dat in het gesloten systeemperspectief 
verondersteld wordt dat objectieve factoren een directe invloed uitoefenen op 
het menselijke handelen. Volgens Silverman is dit een onjuiste assumptie. 
Een belangrijk kenmerk van menselijk handelen is volgens hem het feit dat 
dit handelen wordt gemotiveerd. Zonder te refereren aan motivaties en 
interpretaties van mensen in organisaties kan niet gekomen worden tot een 
deugdelijke conceptualisering van organisaties. Aangezien motivaties en 
interpretaties ontstaan via intra- en inter-organisatorische interacties is het 
volgens hem onverstandig omgevingsfactoren uit te sluiten. 
Ook het rationaliteitsbeginsel wordt ter discussie gesteld. Is het wei realis
tisch te veronderstellen dat organisaties rationeel zijn? Thompson (Pugh & 
Hickson, 1989: 51-52} stelt dat organisaties streven naar rationaliteit maar 
voortdurend beperkt worden in dit streven. Deze beperkingen komen vooral 
voort uit onzekerheden vanuit de omgeving van de organisatie. Het omgaan 
met deze onzekerheden is een van de basistaken van de organisatie. Met 
andere woorden, rationaliteit in organisaties kan nooit volkomen zijn. Dit punt 
wordt eveneens benadrukt door March & Simon wanneer zij het concept van 
de begrensde rationaliteit introduceren . 

. Samenvattend kan gesteld worden dat op grond van theoretische en empiri
sche overwegingen (Clegg & Dunkerley, 1980: 195) extern-organisatorische 
factoren in de analyse dienen worden te betrokken. In de organisatieweten
schappen worden bovengenoemde punten uitgewerkt in het open systeem
perspectief van de organisatie. 
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De open systeembenadering heeft uitdrukkelijk oog voor de invloed van de 
omgeving op de interdependente onderdelen van de organisatie. Er is zelfs 
sprake van een zekere mate van wederzijdse be·rnvloeding tussen organisa
tie en omgeving. Anders gezegd, in het open systeemmodel functioneert een 
organisatie niet in het luchtledige maar bestaat er een voortdurende uitwisse
ling van materie (goederen), energie en informatie met de omgeving. De 
omgeving wordt eveneens gezien als een systeem, echter van een hogere 
orde. De continuTteit van een organisatie is mede afhankelijk van de inputs 
vanuit de omgeving, die via een transformatieproces worden omgezet in 
outputs. 
Zoals gezegd wordt in het open systeemmodel de organisatie gezien als een 
groep systemen binnen systemen. De kern van de organisatie is het techni
sche subsysteem, oak wei de kerntechnologie genoemd. In dit subsysteem 
worden met behulp van de aanwezige technologie de goederen en diensten 
voortgebracht die een bepaalde organisatie karakteriseren. Het technische 
subsysteem heeft voor een efficiente uitvoering van zijn taak de hoogste 
mate van stabiliteit nodig. Daarom dient dit subsysteem zoveel mogelijk te 
worden afgeschermd van invloeden vanuit de omgeving. Teneinde de 
benodigde stabiliteit en zekerheid te verkrijgen wordt het technische subsys
teem omgeven ('buffered') door een beheersmatig subsysteem. Hierin 
worden activiteiten gecoordineerd, conflicten beslecht, taken gealloceerd en 
beleid geformuleerd. Het laatstgenoemde subsysteem wordt op zijn beurt 
omgeven door het zogenaamde institutionele niveau van de organisatie 
(McDermott & Taylor, 1982: 15) dat omgaat met die delen van de omgeving 
die van belang zijn voor het functioneren van de gehele organisatie. Dit 
niveau omvat de door Dill benoemde 'boundary spanning units', dat wil 
zeggen eenheden die geplaatst worden tussen de kerntechnologie en de 
buitenwereld en de eerste moet beschermen tegen externe invloeden. Een 
voorbeeld hiervan is een PR-afdeling van een kemcentrale die de activiteiten 
van de centrale legitimeert tegenover de buitenwereld. 
Het zal duidelijk zijn dat de open systeembenadering in het Iicht van de 
probleemstelling de meeste aanknopingspunten biedt. Een organisatie wordt 
daarin gezien als een menselijk samenwerkingsverband waarvan de leden 
doelbewust handelen, waarbij het handelen onderhevig is aan beperkte 
rationaliteit (Schrama, 1991: 7). Hierbij is het handelen gericht op het vervul
len van een maatschappelijke functie. De organisatie wordt gezien als een 
systeem, waarbinnen verschillende subsystemen werkzaam zijn. Binnen de 
verschillende systeemniveaus spelen zich de processen af. Het is hierbij 
gebruikelijk een onderscheid te maken tussen een primair en een secundair 
proces. Het begrip primair proces omvat de uitwisseling van materie, energie 
en informatie tussen een {sub)systeem en zijn omgeving. Dit proces heeft 
een input-, een throughput- en een outputfase. De throughputfase omvat de 
transformatie van inputs in outputs via interne processen. In deze studie 
betreft het vooral produktie- en innovatieprocessen. Op het niveau van de 
organisatie komt de invloed van externe organisaties vooral tot uiting in de 
input- en outputfase. Aan de inputzijde worden onder meer goederen 
ingekocht en kennis uitgewisseld. Aan de outputzijde worden goederen 
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afgezet bij afnemers die op hun beurt informatie kunnen geven over het 
functioneren van het produkt. 
We hebben nu stilgestaan bij de wijze waarop in de organisatiewetenschap
pen met inpassing van de systeemtheorie, organisaties worden geconceptu
aliseerd. Met de introductie van de open systeem-benadering in de organisa
tiewetenschappen wordt het begrip 'omgeving' van belang. Hoe deze wordt 
omschreven komt in de volgende paragraaf aan de orde. Daarna worden de 
twee concepten op elkaar betrokken. Het zal daar duidelijk worden dat er 
verschillende inzichten bestaan over de wijze waarop de interactie tussen 
organisatie en omgeving vorm krijgt. 

2.3 Wat is de omgeving? 

2.3.1 lnlelding 

In deze paragraaf staat de volgende vraag centraal: op welke wijze wordt in 
de organisatiewetenschappen het begrip 'omgeving' geconceptualiseerd? 
Zoals uit het onderstaande zal blijken wordt de bedrijfsomgeving enerzjjds 
gezien als bestaande uit meerdere niveaus en terwijl anderzijds bepaalde 
eigenschappen aan die omgeving worden toegekend. 

2.3.2 De niveaus in de bedrijfsomgeving 

In het grote aantal studies dat zich concentreert op de relatie bedrijf en 
omgeving wordt de bedrijfsomgeving veelal op twee manieren benaderd. In 
de eerste benadering wordt gekozen voor een algemene, abstracte omschrij
ving. De omgeving wordt gezien als een supra-systeem waarin een specifie
ke organisatie een component vormt. In de tweede benadering wordt de 
omgeving nader gespecificeerd en gezien als een verzameling organisaties 
waarmee de 'focal unit' interacteert en communiceert. De genoemde verza
meling bevat onder meer klanten, leveranciers, concurrenten en regulerende 
instituties. McDermott & Taylor (1982: 17) stellen dat de abstracte benade
ring, zeker in de zogenaamde 'contingency'-school', de boventoon heeft 
gevoerd. Hierbij wordt de impliciete assumptie gemaakt dat de organisaties 
en instituties die deel uit maken van de omgeving zo talrijk zijn dat de 
omgeving hierdoor een aparte entiteit wordt met eigen karakteristieken en 
gedragingen. Kort gezegd, hier geldt dat het geheel meer is dan de som der 
delen. 
Castrogiovanni (1991: 544) komt in een overzichtsartikel tot de conclusie dat 
in de wijze waarop in de literatuur de omgeving wordt beschreven een aantal 
niveaus kunnen worden onderscheiden. Hij groepeert deze niveaus op grond 
van een afnemende beTnvloedbaarheid door de individuele organisatie. Op 
het laagste, dat wil zeggen meest specifieke, niveau wordt de omgeving 
gedefinieerd als een voorraad hulpbronnen ('resources'): de resource
omgeving. In de 'resource dependency' benadering (Pfeffer & Salancik, 
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1978) zijn organisaties niet autonoom, maar hebben zij 'resources' (geld, 
grondstoffen, personeel, informatie) nodig. Om deze hulpbronnen te be
machtigen moeten zij interacteren met andere organisaties die deze hulp
bronnen bezitten. Met andere woorden, als gevolg van het feit dat een 
organisatie bepaalde hulpbronnen uit de omgeving moet putten voert zij een 
voortdurende strijd om haar autonomie te behouden. 
Het volgende specifieke niveau omvat activiteiten tussen individuen en 
organisaties die de hulpbronnen bezitten en een bepaalde organisatorische 
eenheid. Castrogiovanni (1991: 545) noemt dit niveau: 'subenvironment'. Een 
zeer bekende studie uitgevoerd op dit omgevingsniveau is het onderzoek 
van Lawrence & Lorsch (1986). Zij betogen dat elk deel van een organisatie 
zich concentreert op een specifiek deel van de totale externe omgeving. Zo 
is de marktomgeving relevant voor de verkoopafdeling van een organisatie; 
de techno-economische omgeving voor de produktie-afdeling en de weten
schappelijke omgeving voor een R&D-afdeling. 
Op het niveau van de taakomgeving worden de verschillende deelomgeving
en van een organisatie in combinatie bezien. De taakomgeving van een 
organisatie bestaat uit die organisaties waarmee zij moet interacteren om te 
kunnen groeien en overleven. Het gaat dan om specifieke afnemers, leveran
ciers of financiers. 
Het volgende niveau is het zogenaamde 'aggregation environment'. Deze 
bestaat uit associaties, belangengroepen en groepen individuen of organisa
ties (bijv. handelsorganisaties, vakbonden of afzetmarkten) die invloed 
uitoefenen op een groep min of meer samenhangende organisaties. Men kan 
hierbij bijvoorbeeld denken aan de externe (omgevings)factoren die de 
ontwikkeling van een industriele sector bepalen. In dat geval is het studie
object de groep organisaties die samen een sector vormen. De 'aggregation 
environment' is te beschouwen als het totaal van aile taakomgevingen die 
relevant zijn voor de te bestuderen groep organisaties. 
Het hoogste, minst specifieke, niveau is de zogenaamde contextuele (Boon
stra, 1991: 9) of macro-omgeving. Deze omgeving is de algemene context en 
bevat situaties die een belangrijke invloed hebben op de kenmerken en 
outputs van organisaties. De contextuele omgeving bestaat vaak uit vijf 
componenten: Economische, politieke, technologische, sociaal-maatschap
pelijke en fysieke factoren. Economische factoren betreffen bijv. de conjunc
tuur, valuta- en wisselkoersen, monetair beleid, handelsbelemmeringen en 
rentestand. Politieke factoren omvatten veelal overheidsmaatregelen (bijv. 
loon-, prijs- en inkomensbeleid) en wetgeving ten aanzien van milieu, 
arbeidstijden en -omstandigheden. Technologische factoren hebben veelal 
betrekking op nieuwe produktietechnologieen, nieuwe materialen of grond
stoffen. Ten aanzien van sociaal-maatschappelijke factoren hebben organi
saties enerzijds te maken met demografische ontwikkelingen zoals groei, 
omvang, samenstelling, opleidingsniveau en mobiliteit van de bevolking. 
Deze ontwikkelingen hebben hun invloed op de afzetmogelijkheden van 
organisaties en de arbeidsmarkt. Anderzijds betreft het hier maatschappelijke 
norman en waarden die het organisatiebeleid en de vraag naar maatschap
pelijk gewaardeerde goederen kunnen belnvloeden. De fysieke omgeving 
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omvat elementen zoals het klimaat, de bodemgesteldheid, de transportinfra
structuur en de aanwezigheid van delfstoffen voorzover relevant voor de 
voortbrenging en distributie van goederen van organisaties. 
Castrogiovanni is van mening dat elk onderscheiden omgevingsniveau 
geschikt is voor een specifiek onderzoeksprobleem. In de onderstaande 
tabel worden de omgevingsniveaus, het bijbehorende specifieke onderzoeks
probleem en relevante eenheid binnen de omgeving aangegeven. 

Tbl21 C i' a e .. astrocnovann s omoevmgsmveaus 

Omgevlngsniveau Onderzoeksprobleem Eenheid 

Resource Pool Tactical decisions Stocks of resources 
and actions 

Subenvironment lntraorganizationa/ Individual and organizatio-
differences nat controllers of resources 

Task environment lnterorganizational Specific individuals and 
differences organizations 

Aggregation environment Collective behavior and Classes of organizations 
attributes of a set of and institutions 
organizations 

Macro environment General organizing patterns Broad socioeconomic and 
other patterns and trends 

Bron: Castrogiovanni, p. 548. 

Een dergelijke opstelling is zinvol omdat volgens Castrogiovanni in onder
zoek op dit terrein soms sprake is van overabstractie of conceptuele ondui
delijkheden. Terzijde moet worden opgemerkt dat ook Castrogiovanni niet 
weet te ontkomen aan onduidelijkheid. Als het gaat om de 'aggregation 
environment' stelt hij dat het hierbij gaat om het collectieve gedrag en de 
eigenschappen van een groep organisaties. Deze omschrijving lijkt meer op 
een dimensie van een omgeving dan op een omgevingsniveau. lmmers, de 
eigenschappen of het handelen van organisaties bepalen of een omgeving 
bijvoorbeeld als stabiel of dynamisch wordt ervaren. Kortom, hier vertoont 
het onderscheid tussen niveau en dimensies van de omgeving enige overlap. 
Uit het bovenstaande volgt dat het logisch is bij een bepaalde onderzoeks
vraag het bijpassende omgevingsniveau te kiezen. Dit neemt echter niet weg 
dat het in veel gevallen verstandig kan zijn in (empirische) analyses meerde
re omgevingsniveaus in beschouwing te nemen aangezien dit kan leiden tot 
betere interpretatiemogelijkheden. Met andere woorden, het is verstandig 
een 'multilevel' omgevingsanalyse te gebruiken. Een eenvoudig voorbeeld 
maakt dit duidelijk. De vraag naar IC's is de afgelopen decennia zeer sterk 
gestegen, terwijl het aanbod via een beperkte produktiecapaciteit verzorgd 
wordt. Gezien vanuit een producent van PC's zijn hier twee 'subenviron
ments' relevant, resp. de afnemers- en de aanbiedersomgeving. De eerste 
wordt gekenmerkt door een relatieve overvloedigheid, terwijl de andere een 
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relatieve schaarste kent. lndien nu de veronderstelde relaties betrekking 
hebben op algemene organisatiekenmerken, zoals de mate van decentralisa
tie, dan is niet nodig de taakomgeving verder te desaggregeren in 'subenvi
ronments'. lndien echter de veronderstelde relaties betrekking hebben op de 
mate van decentralisatie van bedrijfsonderdelen zoals de inkoop- en marke
tingfunctie dan is een dergelijk onderscheid wei van toepassing en dient de 
meest relevante subomgeving onderzocht te worden. Kortom, het is een 
pleidooi voor een multilevel-analyse van de omgeving waarbij voortdurend in 
de gaten moet worden gehouden op welke niveaus waarover uitspraken 
gedaan worden. 
Volgens Castrogiovanni ( 1991: 549-550) biedt een dergelijke benadering een 
aantal mogelijkheden voor theoretische ontwikkeling en empirisch onder
zoek. In de eerste plaats kan de invloed van een belangrijke hulpbron beter 
bepaald worden. Het is immers mogelijk dat een bepaalde hulpbron de 
omgeving domineert, terwijl andere hulpbronnen een minder belangrijke 
invloed hebben op bijvoorbeeld de overlevingsmogelijkheden van een bedrijf. 
In dergelijke gevallen is een desaggregatie van de taakomgeving in subom
gevingen of zelfs 'resource pools' belangrijk. In de tweede plaats kan een 
gedesaggregeerde benadering een beter inzicht opleveren omtrent verschil
len tussen onderdelen binnen een organisatie. De kenmerken van en het 
handelen binnen organisatie-onderdelen kan vaak beter verklaard worden 
door de specifieke subomgeving van dat onderdeel te onderzoeken. 

2.3.3 Dimensies van de bedrijfsomgeving 

In de organisatiewetenschappen wordt de omgeving, zoals we hiervoor 
hebben gezien, niet aileen ingedeeld in bepaalde niveaus, ook worden aan 
de omgeving bepaalde eigenschappen toegekend. Daarom stellen we in 
deze paragraaf de vraag: Welke eigenschappen worden er aan de bedrijfs
omgeving toegekend? 
In de literatuur bestaat echter op het eerste oog weinig overeenstemming 
over de wijze waarop deze eigenschappen van de omgeving in beeld moeten 
worden gebracht. Zowel Hage (1978: 135-137) als McDermott & Taylor 
(1982: 24) wijzen in dit verband op semantische verwarring, een gebrek aan 
overeenstemming over de relevante kenmerken van de omgeving en een 
gebrek aan eenduidigheid over de wijze waarop omgevingstypologiean 
gerelateerd moeten worden aan organisatiestructuren. Ondanks deze 
kritische kanttekeningen is het evenwel mogelijk de belangrijkste dimensies 
die in de literatuur worden onderscheiden hier de revue te Iaten passeren. 
Emery & Trist (1965) ontwikkelden een veel geciteerde omgevingstypologie 
op basis van een breed scala aan kenmerken waaronder concurrentie, risico 
en onzekerheid. In hun werk vinden we aile ingredianten terug die later, vaak 
afzonderlijk, in deelstudies worden geanalyseerd. Het belang van de bijdrage 
van Emery & Trist ligt vooral in het feit dat zij hebben Iaten zien op welke 
wijze de omgeving van organisaties kan evolueren van simpel en stabiel 
naar complex en veranderlijk. Zij onderscheiden in de omgeving van een 
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organisatie twee kenmerken te weten het aantal relaties tussen delen in de 
omgeving en de mate waarin veranderingen tussen de delen in de omgeving 
plaatsvinden. Zij stellen hierbij dat de omgeving van de organisatie zich in de 
loop van de tijd vaak zal ontwikkelen naar een turbulente situatie, dat wil 
zeggen er ontstaan meer verbindingen tussen de omgevingselementen en er 
is een hoge mate van verandering van die elementen. Zij ontwikkelen 
hiervoor een omgevingstypologie waarin op basis van de werking van de 
twee onderscheiden dimensies, vier ideaal-typische omgevingen worden 
onderscheiden: 
1. placid, randomized environment 
Dit is het eenvoudigste omgevingstype en vertoont overeenkomsten met de 
'klassieke markt' zoals die uit de economie bekend is. Kansen en bedreigin
gen voor een organisatie zijn willekeurig in de omgeving verspreid. De 
organisatie die niet in staat is voorspellingen te doen over de omgeving 
ondervindt nauwelijks invloed van de omgeving en kan onafhankelijk hiervan 
opereren; 
2. placid, clustered environment 
Kansen en bedreigingen voor een organisatie vertonen enige samenhang 
met elkaar. Bovendien is een organisatie in staat kansen toe te kennen aan 
de relatie tussen oorzaken en gevolgen van gebeurtenissen. Om te kunnen 
voortbestaan moet een organisatie inzicht hebben in en kennis van de 
omgeving verwerven. Om deze informatie over de omgeving te verzamelen 
en verwerken dient de organisatie enige (strategische) actie te ondernemen 
en er voor te zorgen dat zjj verzekert is van benodigde hulpbronnen. 
3. disturbed, reactive environment 
Een belangrijk verschil tussen dit en het vorige omgevingstype is het bestaan 
van organisaties die dezelfde activiteiten ontwikkelen en elkaars bestaan 
beginnen te betwisten. Dit betekent dat een organisatie strategiel!n moet 
ontwikkelen waarin niet aileen de reacties van de markt en de eigen lange 
termijn doelen in beschouwing moeten worden genomen. Ook moet rekening 
gehouden worden met de mogelijke reacties van concurrenten. De relatief 
eenvoudige oorzaak-gevolg relaties in de 'placid, clustered' omgeving 
worden vervangen door een complexere en onzekere situatie. Het zich 
aanpassen aan de reacties van andere organisaties vraagt meer flexibiliteit 
die dient te worden ondersteund door een zekere decentralisatie in de 
organisatie waarbij snelle besluitvorming belangrijk is; 
4. turbulent field environment 
De in de omgeving werkzame dynamische processen veroorzaken zelf 
instabiliteit en onzekerheid. Emery & Trist zeggen hierover: 'The turbulence 
results from the complexity and multiple character of the causal interconnec
tions' (1965). Deze complexe en snel veranderende omgeving is het resul
taat van drie, samenhangende ontwikkelingen. In de eerste plaats verandert 
de aard van de omgeving omdat organisaties via aanpassing sterker met 
elkaar verbonden worden. In de tweede plaats worden omgevingselementen 
meer afhankelijk van elkaar. Bovendien vertrouwen steeds meer organisaties 
op onderzoek en ontwikkeling, wat leidt tot voortdurende veranderingen in de 
omgeving. 
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Het werk van Emery & Trist bevat in grote lijnen de omgevingsdimensies die 
door anderen in later onderzoek gebruikt worden. Dit neemt niet weg dater 
na deze studie een enorme conceptuele differentiatie heeft plaatsgevonden. 
Een niet-uitputtende literatuurstudie Ievert een veelheid aan omgevingsdi
mensies, zoals in het onderstaande overzicht is te zien. 

T b 12 2 D" d bed ""f a e 0 0 tmenstes van e nnsomgevmg 

Omgevingsdimensie Genoemd door: 

Mate van stabiliteit Bums & Stalker (1961) Clegg & Dunkerley (1980} 
Thompson (1967) Mintzberg (1983) 
Duncan (1972) Lawrence & Lorsch (1986) 
Hill (1974} Castrogiovanni (1991) 
Harrison (1978) Alter & Hage (1993) 
Hage (1978) Vaessen (1993) 

Mate van onzekerheid Duncan (1972) Gerrity et.al ( 1992) 
Galbraith (1977} Alter & Hage (1993) 
Pfeffer & Salancik (1978) Kollock (1994) 
Hage (1978) Nilakant & Rao (1994) 
Lawrence & Lorsch (1986) 

Mate van complexiteit Duncan (1972) Clegg & Dunkerley (1980) 
Turk (1977) Mintzberg (1983) 
Harrison (1978) Vaessen (1993) 
Hage (1978) 

'Interconnectedness' Hill (1974) Pfeffer & Salancik (1978) 
Afhankelijkheid Turk (1977) Soderlund & Vilgon (1993) 

Mate van homogeniteit Thompson (1967) Lawrence & Lorsch (1986) 
Mintzberg (1983) 

Mate van vijandigheid Clegg & Dunkerley (1980) Castrogiovanni (1991) 
Mintzberg (1983) 

Mate van schaarste Pfeffer & Salancik (1978) Vaessen (1993) 
Castrogiovanni (1991) 

Mate van concentratie Pfeffer & Salancik (1978) 

Een van de meest genoemde omgevingsdimensies is de mate van stabiliteit 
van omgevingselementen. Hage {1978: 136) omschrijft deze dimensie als de 
mate waarin en de snelheid waarmee bepaalde omgevingsvariabelen aan 
verandering onderhevig zijn. Veelal worden omgevingsvariabelen getypeerd 
op een continuum dat loopt van stabiel tot instabiel. Anderen (bijv. Duncan, 
1972) gebruiken de typering statisch versus dynamisch, hetgeen veelal als 
een semantisch verschil gezien kan worden. Sommigen spreken van turbu
lente omgevingen (Emery & Trist, 1965: 26). Deze typering beschouwen wij 
als een bijzondere vorm van instabiliteit. Turbulentie kan worden gedefinieerd 
als een situatie waarin versnellingen en vertragingen elkaar in hoog tempo 
opvolgen. Een hoge mate van instabiliteit of dynamiek wordt vaak gekoppeld 
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aan het concept onzekerheid (Lawrence & Lorsch), aangezien snelle veran
deringen moeilijk voorspelbaar zijn waardoor onzekerheid vergroot wordt. 
De mate van onzekerheid heeft vooral betrekking op informatie die vanuit de 
omgeving verkregen wordt. Lawrence & Lorsch stellen dat onzekerheid 
veroorzaakt wordt door drie zaken. In de eerste plaats door het gebrek aan 
duidelijke informatie over het gedrag van bepaalde omgevingelementen; in 
de tweede plaats door de lange tijd die verstrijkt alvorens beslissers informs
tie krijgen over de gevolgen van hun beslissingen ('the long time span of 
definitive feedback'); en in de derde plaats door een gebrek aan inzicht in de 
causale relaties die er tussen omgevingselementen bestaan. Hierdoor wordt 
de voorspelbaarheid van het gedrag van die omgevingselementen minder. 
Duncan {1972: 318) komt tot een vergelijkbare omschrijving van het begrip 
onzekerheid1

. Ook Galbraith definieert onzekerheid in termen van informatie
gebrek; het gaat om het verschil tussen de hoeveelheid informatie die nodig 
is om een bepaalde taak uit te voeren en de informatie die reeds in een 
organisatie aanwezig is. Hij concludeert: 'the greater the task uncertainty, the 
greater the amount of information that must be processed among decision 
makers during task execution in order to achieve a given level of performan
ce' (Galbraith, 1977: 36-37). 
Het begrip complexiteit wordt in de literatuur verre van eenduidig omschre
ven. Hage ziet de complexiteit van de omgeving voor een organisatie als 'the 
number of organizations that must be monitored or considered' (1978: 137)2. 

Een omgeving is eenvoudig indien zij een gering aantal elementen bevat en 
complex als zij veel elementen herbergt. Duncan is van mening dat deze 
dimensie naast het aantal omgevingselementen ook betrekking heeft op de 
mate van overeenkomsten tussen de elementen (Duncan: 1972: 315). Met 
andere woorden, hij neemt naast het aantal ook de variateit van de omge
vingselementen in beschouwing. De elementen kunnen dan meer homogeen 
of juist meer heterogeen zijn. Wat door andere auteurs gezien wordt als een 
aparte omgevingsdimensie, wordt door Duncan binnen het begrip complexi
teit vervat. Aldrich (in Clegg & Dunkerley, 1980: 379) maakt de conceptuele 
verwarring rond het begrip complexiteit nog groter. Hij is van mening dat de 
complexiteit van de omgeving enkel betrekking heeft op de homogeniteit
variabele. De meeste auteurs verbinden de mate van omgevingscomplexiteit 

1 Op basis van een empirisch vooronderzoek komt Duncan tot de conclusie dat er drie 
componenten ten aanzien van onzekerheid te onderscheiden zijn. Achtereenvo/gens zl}n dat '<1> 
the lack of information regarding the environmental factors associated with a given desicion-maklng 
situation; <2> not knowing the outcome of a specific des/cion in terms of how much the 
organization would lose if the des/cion were Incorrect; <3> inability to assign probabilities with any 
degree of confidence with regard to how environmental factors are going to affect the succes or 
failure of the desicion unit In pedorming its function'. 

2 Het zal we/licht duldelljk zijn dat de omgevingsniveau-discussie hier dwars door heen speelt. 
lmmers, op welk niveau van de omgevlng moeten andere organlsaties In de geten gehouden 
worden. 
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met het concept onzekerheid. Deze verbinding kan niet zonder meer gelegd 
worden. De complexiteit van de omgeving leidt immers niet zonder meer tot 
onzekerheid omdat de mate van onzekerheid samenhangt met de mate van 
stabiliteit in de omgeving. lndien de omgeving veel elementen bevat (hoge 
complexiteit), maar het veranderingstempo van deze elementen is laag dan 
zijn deze elementen een geringe bron van onzekerheid. Zij zjjn immers 
relatief gemakkelijk te monitoren. 
De omgevingsdimensie 'interconnectedness' zou vrij vertaald kunnen worden 
met de mate van samenhang, vervlechting of afhankelijkheid tussen omge
vingselementen. Pfeffer & Salancik (1978: 69) zijn van mening dat een 
sterkere afhankelijkheid tussen elementen in de omgeving leidt tot hogere 
onzekerheid en instabiliteit voor een bepaalde organisatie3

. lmmers, bij een 
sterke vervlechting heeft een externe verstoring snel gevolgen voor de 
vervlochten onderdelen, terwijl het voor een bepaalde (ontvangende) organi
satie vooraf niet duidelijk is waar en wanneer een dergelijke verstoring zich 
voor zal doen. Op grond van dit inzicht komen Pfeffer & Salancik tot de 
conclusie dat organisaties een grotere overlevingskans hebben en zich beter 
kunnen aanpassen als de ('aggregated' of macro-)omgeving een geringe 
mate van vervlechting kent ('a loosely joined system'). 
De mate van homogeniteit van omgevingselementen heeft betrekking op de 
mate waarin de verschillende elementen in de omgeving van een organisatie 
dezelfde kenmerken bezitten. Zoals we hiervoor reeds gezien hebben wordt 
deze dimensie door een aantal auteurs direct in verband gebracht met de 
dimensie complexiteit. 
De mate van vijandigheid heeft te maken met kansen en bedreigingen die 
vanuit de omgeving op de organisatie afkomen. Child (1972: 4) noemt deze 
dimensie 'environmental illiberality', hetgeen omschreven wordt als 'the 
degree of threat that faces organizational decision-makers in the achieve
ment of their goals from external competition, hostility or even indifference'. 
De omgevingsdimensies mate van schaarste en concentratie worden vaak in 
een adem genoemd (Oerlemans, 1994: 164). Voor Pfeffer & Salancik zijn 
deze dimensies zelfs de 'structural characteristics of environments' (1978: 
68). Het concept schaarste heeft dan betrekking op de mate waarin bepaalde 
hulpbronnen in de omgeving aanwezig zijn. Voor hen vormt de schaarste 
aan hulpbronnen een potenti~le bron van conflict tussen van elkaar afhan
kelijke organisaties. Naast schaarste is ook de mate van concentratie een 
belangrijke dimensie in hun ogen. Het gaat hier om de distributie van hulp
bronnen ofwel de mate waarin de aanwezige hulpbronnen over de omgeving 
verdeeld zijn (geconcentreerd of gedeconcentreerd). Voor economen zijn 

3 Hoewel Pfeffer & Salancik dit niet vermelden hanteren zij bij het gebruik van het concept 
'interconnectedness' imp/lciet een indeling in omgevingsniveaus. De genoemde vervtechting heeft 
in hun redenering o.i. betrekking op het in de vorige paragraaf omschreven 'aggregation 
environment' of op de macro-omgeving. lmmers, een sterke vervlechting op het niveau van de 
taakomgeving zou juist een sterke voorspelbaarheid betekenen, hetgeen /eidt tot een geringe mate 
van onzekerheid en instabiliteit. 
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beide dimensies geen onbekende. Verhoudingen van schaarse middelen 
enerzijds en onbeperkte behoeften anderzijds en de daarmee samenhangen
de keuzeprocessen zijn het kenobject van de economische wetenschappen, 
terwijl concentratie een van de belangrijkste dimensies is waarmee econo
men de (industriale) omgeving beschrijven. Het laatste wordt veelal omschre
ven als de mate van beheersing van de ene onderneming over de andere. 
Beheersing kan vorm krijgen via bezit (activa, aandelen), via financiale 
(krediet) of informele relaties of via marktmacht en wordt veelal gemeten als 
het aandeel van de grootste twee, vier, acht of twaalf ondernemingen in een 
markt of een bedrijfstak {DeJong, 1981: 8, 24) met betrekking tot produktie
volume, toegevoegde waarde, omzet of werkgelegenheid. Pfeffer & Salancik 
verbinden beide dimensies met het concept onzekerheid. Een sterke concen
tratie reduceert de kans op conflict tussen van elkaar afhankelijke organisa
ties waardoor onzekerheid (tijdelijk) wordt verlaagd. Overvloedigheid van 
hulpbronnen in de omgeving maakt organisaties minder afhankelijk van 
elkaar en verkleint de kansen voor conflict. Geringe conflictkansen en 
geringe interdependentie verlagen de onzekerheid (Pfeffer & Salancik, 1978: 
68). Met andere woorden, in deze redenering is onzekerheid het resultaat 
van de gepercipieerde omgevingstoestanden die het handelen van actoren 
aansturen. 

2.4 Omgeving en organisatie: verbindende schakels 

2.4.1 lnlelding 

In de in Ieiding van dit hoofdstuk werden drie vragen gesteld. De derde vraag 
luidde: Op welke wijzen kunnen de concepten omgeving en organisatie op 
elkaar betrokken worden? Anders gesteld, op welke wijze krijgt de wisselwer
king tussen omgeving en bedrijf veelal vorm in de organisatiewetenschap
pen? Een goed aangrijpingspunt hiervoor kan gevonden worden in een 
artikel van Aldrich & Mindlin ( 1978). Zij stellen dat er twee aanpakken kunnen 
worden onderscheiden in de theoretische discussie over de relatie tussen 
bedrijf en omgeving. Enerzijds bestaat er een 'informatie-benadering'. De 
variatie in informatie over de omgeving waargenomen door actoren in 
organisaties is de belangrijkste verklarende factor voor de wijze waarop 
bedrijven hun activiteiten organiseren. Anderzjjds is er de 'resource benade
ring'. De aanwezigheid en beschikbaarheid van hulpbronnen in de omgeving 
van bedrijven heeft een belangrijke invloed op de wijze waarop bedrijven hun 
activiteiten organiseren4

• 

In de informatie-benadering wordt de omgeving opgevat als een bran van 
informatie die door beslissers in bedrijven wordt gebruikt om processen en 
structuren te handhaven of aan te passen. In deze benadering wordt met 

4 Het zal de lezer duide!Uk zUn dat in de main stteam economie aan de inhoud van deze beida 
visies vo/ledig voorbU wordt gegaan. 
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name aan twee zaken aandacht besteed, namelijk de beslissingsprocessen 
in organisaties en (informatie)onzekerheid. Er wordt verondersteld dat het 
beslissingsproces in het bedrijf wordt beTnvloed door onzekerheid in de 
omgeving. 
In de resource-benadering is de omgeving een bran van schaarse hulpbron
nen. Organisaties concurreren hierom en maken hiervan gebruik. Een 
belangrijke consequentie van de concurrentie om de schaarse resources is 
het ontstaan van afhankelijkheden ('dependence') tussen organisaties. Een 
actor A (een individu, groep of organisatie) is afhankelijk van een actor B als 
A hulpbronnen nodig heeft die B bezit, terwijl het voor A niet mogelijk is deze 
elders te verkrijgen. Dit heeft tot gevolg dat B macht over A krijgt. Het is 
hierbij van belang op te merken dat afhankelijkheid een kenmerk is van de 
relatie tussen A en B en geen kenmerk is van A of B afzonderlijk. Er wordt 
betoogd dat de elementen in de omgeving enerzijds betrekking hebben op de 
hulpbronnen zelf, terwijl men anderzijds ook de actoren die de hulpbronnen 
bezitten of beheersen op het oog kan hebben. Veelal betrekt men vier typen 
hulpbronnen in de beschouwing: personeel, informatie, produkten/diensten 
en geldmiddelen ('capital funds'). 
Beide benaderingen worstelen met de vraag: 'The organizational environ
ment: how is it known?' (zie: Pfeffer & Salancik, 1978: 62-89; Aldrich & 
Mindlin, 1978: 151-153; Astley & Van de Ven, 1983: 256-257; Schrama, 
1991: 48-50). Hierbij gaat het om de afweging of er sprake is van een 
objectieve of subjectieve omgeving. De meer deterministische visies in beide 
benaderingen hanteren meestal een objectief omgevingsbegrip. De objectie
ve of 'harde' kenmerken van de omgeving bepalen de afstemming van de 
organisatievorm op de omgeving. Anderen gebruiken het concept 'enacted 
environment', een begrip dat door Weick werd gelntroduceerd. Schrama stelt 
(1991: 49): 'De omgeving, zoals gepercipieerd door actoren, is niet een of 
andere weergave van een objectieve werkelijkheid, maar een menselijke 
creatie, een samenhangend geheel van zingevingen, tot stand gekomen 
door interactie met anderen'. Dit heeft tot gevolg dat omgevingselementen op 
zichzelf geen relevantie hebben voor beslissers; aileen elementen die door 
beslissers waargenomen en relevant geacht worden zijn van belang5

. Op 
basis hiervan wordt in de informatie-benadering vaak gesproken over 
waargenomen onzekerheid. En zo wordt in de resource-benadering vaak 
gesteld dat het subjectieve omgevingsbegrip het handelen van actoren 
beTnvloedt. Dit heeft tot gevolg dat de waarnemende, interpreterende en 
handelende actor centraler gesteld wordt. 

5 Pfeffer & Salancik ha/en Weick aan die stelt: 7he human Cleates the environment to which 
the system then adapts. The human actor does not react to an environment, he enacts it' (1978: 
72). 
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2.4.2 De wisselwerking tussen omgeving en bedrijf in de informatie-
benadering. 

Zoals gezegd wordt de omgeving in de informatie-benadering gezien als een 
bron van informatie die gepaard kan gaan met een zekere mate van ervaren 
onzekerheid. De onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld Lawrence & Lersch 
en Duncan passen binnen dit informatie-onzekerheidsperspectief. Hun 
onderzoekingen duiden aan dat naarmate (beslissers in) organisaties worden 
geconfronteerd met een toenemende omgevingsonzekerheid, veroorzaakt 
door factoren zeals complexiteit, heterogeniteit of instabiliteit, hun structurale 
arrangementen flexibeler moeten zijn. Organisaties die moeten functioneren 
onder hoge onzekerheid zijn effectiever indien zij een hogere mate van 
decentralisatie en specialisatie en een lagere mate van formalisering en 
standaardisatie kennen. We zullen hieronder enkele voorbeelden van 
dergelijke benaderingen presenteren. 
Burns & Stalker (1961) onderzochten een twintigtal bedrijven in het Verenigd 
Koninkrijk in met name de elektrotechnische industria. Zij zochten een 
antwoord op de vraag water met de structuur van een organisatie gebeurt 
indien nieuwe en onbekende taken door een organisatie moeten worden 
uitgevoerd terwijl zij is ingericht op relatief stabiele omstandigheden. De 
moeilijkheden die de genoemde bedrijven ondervonden bij het zich aanpas
sen aan wisselende omstandigheden met betrekking tot technologie en 
markt deden hen besluiten tot het onderscheiden van twee ideaal-typische 
organisaties: mechanistische en organische organisaties. Het mechanisti
sche type is aangepast aan relatief stabiele omgevingsomstandigheden. Het 
wordt onder meer gekenmerkt door een vergaande taakspeciatisatie; 
coordinatie op basis van het gebruik van formele hierarchie; een sterke 
nadruk op rechten en plichten; en de communicatie en interactie is voorna
melijk verticaal, dat wil zeggen van boven- naar ondergeschikte. Het organi
sche type organisaties is aangepast aan instabiele omstandigheden en 
karakteriseert zich onder meer door een voortdurende aanpassing en 
herformulering van taken waarbij deze worden gezien in het kader van hun 
bijdragen aan de totale taakstelling van ale organisatie; coordinatie vindt 
plaats via consultatie; de taken worden niet duidelijk omschreven maar 
aangepast aan situaties; en communicatie en interactie vindt zowel horizon
taal als verticaal plaats. 
In het onderzoek van Lawrence & Lersch (1986) stond de perceptie van de 
omgeving centraal. Managers uit drie verschillende industrieen werden 
ondervraagd over de mate van waargenomen omgevingsstabiliteit in hun 
branche. Zij waren geYnteresseerd in de mate van differentiatie en integratie 
tussen drie organisatorische deelsystemen: produktie, verkoop en research6

. 

Daarbij veronderstellen zij dat een bepaalde mate van waargenomen 
omgevingsonzekerheid onder meer samengaat met een bepaalde mate van 

6 Juist deze afdelingen werden door hen gekozen omdat zij verwachtten dat de variatie in 
ervaren onzekerheid tussen deze afdelingen het grootst zou zijn. 
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structurering en doelgerichtheid van de organisatie. Hun verwachtingen 
worden samengevat in het onderstaande overzicht (Lawrence & Lersch, 
1986: hoofdstuk 2): 

T bel2 D a .3: e verwac bngen van L awrence &L orsch 

Aspect Produktie Verkoop R&D 

Onzekerheidsgehalte omgeving laag matig hoog 
Structuur vee I matig weinig 
Doelgerichtheid efficiency markt wetenschap 
Tijdsperspectief kort kort lang 
Omgangswijze taakgericht relatiegericht taakgericht 

Empirisch onderzoek in een aantal kunststof verwerkende bedrijven beves
tigt de verwachtingen van Lawrence & Lersch voor een belangrijk deel. Zij 
vonden dat deelsystemen (hier afdelingen) in een organisatie in een zekere 
mate geformaliseerde structuren ontwikkelden afhankelijk van de geperci
pieerde onzekerheid in de voor hen relevante omgeving (differentiatie-these). 
Om het in de woorden van Lammers te stellen (1989: 154): 'Er is dus sprake 
van een zekere congruentie tussen omgevings- en afdelingskenmerken'. We 
zien hier de differentiatie-these van Lawrence & Lersch bevestigd. Niet 
aileen differentiatie is belangrijk. Effectieve ondernemingen in omgevingen 
met een haag onzekerheldsgehalte worden niet aileen gekenmerkt door een 
zekere mate van differentiatie maar bovendien is dan een hoge mate van 
integratie noodzakelijk. Als we de belangrljkste conclusies samenvatten, dan 
blijkt in de eerste plaats dat effectieve organisaties in een diverse en dynami
sche omgeving gedifferentieerder en gel'ntegreerder zijn. Dat een hoge mate 
van differentiatie samengaat met een hoge mate van integratie lijkt een 
tegenstelling maar is het niet. Als een organisatie onder invloed van een 
dynamische omgeving besluit het verkoopapparaat te decentraliseren 
ontstaan er meer verkoopeenheden, bijvoorbeeld verdeeld naar land van 
afzet of type produkt (differentiatie). Dit betekent tegelijkertijd dat de activitei
ten van deze eenheden gecoOrdineerd moeten blijven. De organisatie dient 
hiervoor een structuur in het Ieven te roepen (integratie). Daarnaast is de 
noodzaak voor differentiatie minder aanwezig in een stabielere omgeving; 
een hoge mate van integratie blijkt steeds nodig. 
De benadering van Duncan (1972) is vergelijkbaar met die van Lawrence & 
Lersch. Oak hij gebruikt het concept 'waargenomen onzekerheid' en is 
ge'fnteresseerd in de structurele arrangementen die hier een gevolg van zijn. 
Zijn onderzoekseenheid wordt gevormd door een beslissingseenheid in een 
organisatie (Duncan, 1972: 313): 'a formally specified work group within the 
organization under a superior charged with a formally defined set of respon
sibilities directed toward the attainment of the goals of the organization'. De 
omgeving wordt door hem gezien als het totaal van fysieke en sociale 
factoren die rechtstreeks door beslissers in overweglng worden genomen. In 
het verlengde hiervan maakt hij een onderscheid tussen de interne en 
externe omgeving van een systeem. De interne omgeving heeft dan betrek-
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king op factoren binnen de grenzen van de organisatie, de externe omgeving 
op buiten de organisatie tiggende factoren. Hiermee kan onzekerheid zowel 
bedrijfsinterne als bedrijfsexterne oorzaken hebben. De omgeving heeft twee 
dimensies: eenvoudig-complex en statisch-dynamisch. In een onderlinge 
wisselwerking be'invloeden beide dimensies de mate van waargenomen 
onzekerheid. Zijn de omgevingscondities te typeren als eenvoudig en 
statisch dan resulteert dit in een lage waargenomen onzekerheid; een hoge 
waargenomen onzekerheid is een produkt van complexe en dynamische 
omgevingscondities. Hierbij wordt verondersteld dat de dynamiek-dimensie 
belangrijker is voor de mate van onzekerheid dan de complexiteitsdimensie, 
hetgeen door Duncan's empirisch werk blijkt te worden bevestigd. 
Tenslotte gaan we in op het werk van Khandwalla (1972). Het werk van deze 
auteur sluit nauw aan bij dat van Burns & Stalker en Lawrence & Lorsch. Hij 
gaat uit van de redenering dat een organisatie om de omgevingsonzeker
heid, veroorzaakt door bijvoorbeeld technologische of marktontwikkelingen, 
te reduceren, allerlei voorzieningen treft die tot differentiatie van de structuur 
van de organisatie leiden en bijgevolg de noodzaak tot integratie oproept. In 
navolging van Leavitt worden drie typen voorzieningen onderscheiden: 
intermenselijke, structurale en technocratische voorzieningen. Een intermen
selijke voorziening ter reductie van onzekerheid is bijvoorbeeld de consultatie 
van lagere staffunctionarissen door een directie om een onzekere omgeving 
te verkennen. Voor- of achterwaartse integratie is een voorbeeld van een 
structurale voorziening om de omgevingsonzekerheid aan de uit- of invoerzij
de van de organisatie te verminderen. Technocratische voorzieningen zijn 
onder meer het maken van prognoses, het doen van marktonderzoek en het 
verrichten van R&D en dienen vooral als middel voor de organisatie om zich 
te informeren over omstandigheden en ontwikkelingen in de omgeving. Deze 
drie groepen voorzieningen leiden tot differentiatie in de organisatie. Volgens 
een zelfde drieslag worden voorzieningen ingezet die moeten leiden tot 
coordinatielintegratie. Zo zijn kwaliteitscontrole en personeelsbeoordelingen 
voorbeelden van technocratische wijzen van integreren. De empirische 
analyses van Khandwalla leveren volgens Lammers (1989: 226) een fraaie 
bevestiging van het congruentie-denken. Zo blijkt dat winstgevende bedrijven 
in een veranderlijker omgeving meer voorzieningen kennen, meer gedifferen
tieerd en meer geintegreerd zijn. 
Aan het einde van deze paragraaf vatten wij onze bevindingen kort samen 
en voorzien deze van commentaar. In de eerste plaats wordt verondersteld 
dat de omgeving een bron van informatie en onzekerheid is. Beslissers 
percipieren deze onzekerheid. Hierbij wordt verondersteld dat beslissers 
onder meer gekenmerkt worden door begrensde rationaliteit. Naarmate dit 
laatste sterker gevoeld wordt bestaat er een sterkere neiging tot differentiatie 
binnen de organisatie. 
In de tweede plaats wordt in de informatie-benadering verondersteld dat een 
hoge waargenomen omgevingsonzekerheid invloed uitoefent op de structuur 
van organisaties in die zin dat organisaties hierdoor flexibeler en organischer 
worden. Er is weliswaar geen 'one best way to organize' maar de benadering 
gaat uit van de veronderstelling dat de omgeving bepaalt wat de meest 
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geschikte organisatiestructuur is. Er is met andere woorden steeds sprake 
van een 'goodness of fit' tussen de omgeving en de organisatiestructuur. 
Schrama (1991: 31) wijst in dit verband op de impliciete doelstelling die in 
deze benadering wordt gehanteerd. Het zoeken naar de meest geschikte 
organisatiestructuur heeft vooral de betekenis van het zoeken naar de meest 
effectieve structuur. Dit wijst volgens Schrama op winstmaximalisatie of 
continuTteit als impliciete doelstelling van deze benadering. 
In de derde plaats wordt in deze benadering verondersteld dat de omgeving 
van een organisatie een gegeven is. Dit betekent dat organisaties geen 
mogelijkheden hebben tot het beJnvloeden of beheersen van hun omgeving. 
Dit heeft enerzijds tot gevolg dat het handelen van actoren in het teken staat 
van het aanpassen aan en het reageren op de ontwikkelingen in de omge
ving. In het verlengde hiervan kan anderzijds geconcludeerd worden dat hier 
sprake is van een deterministische benadering (Astley & Van de Ven, 1983: 
247). De nadruk ligt op de structurale eigenschappen van de omgeving 
waarbinnen het handelen zich afspeelt. Het individuele handelen wordt 
gedetermineerd en is een reactie op de structurale beperkingen die door de 
context worden opgelegd. 
In de vierde plaats kan geconcludeerd worden dat actoren reageren op 
onzekerheid door het aanbrengen van organisatorische arrangementen of 
voorzieningen. Hierbij valt in deze benadering op dat deze arrangementen 
veelal intern-organisatorisch van aard zijn. Van de hierboven behandelde 
auteurs heeft aileen Khandwalla enig oog voor een voorziening die extem
organisatorisch is, namelijk voor- of achterwaartse integratie7

• Bovendien is 
innoveren bij hem een technocratische voorziening waarmee onzekerheid 
kan worden gereduceerd. Hiermee wordt een relatie gelegd tussen omgeving 
en innovatie, hetgeen in het Iicht van onze probleemstelling van belang is. 

2.4.3 De wisselwerking tussen omgeving en bedrijf in de resource-
benadering 

In de resource-benadering is de omgeving een bron van schaarse hulpbron
nen. Als gevolg van de concurrentie om en gemeenschappelijk gebruik van 
deze hulpbronnen ontstaat er tussen een organisatie en andere organisaties 
in de omgeving afhankelijkheid. Een organisatie is effectief indien zij in staat 
is de benodigde resources te verkrijgen en tegelijkertijd haar autonomie zo 
veel mogelijk weet te handhaven. 
Aldrich & Mindlin (1978: 158) plaatsen zowel de resource-benadering als de 
informatie-benadering in de structurale contingency-benadering: 'Given that 

7 Jl3gers & Jansen (1991: 24-60) vo/gen een met Khandwalla verg&lijkbare redenering. Ter 
reductie van omgevingsonzekerheid kunnen organisaties twee strategieen gebrulken: <1> een 
vergroting van de informatieverwerkingscapaciteit, en/of <2> een vermlndering van de behoefte 
aan lnformatieverwerklng. Hiervoor kunnen zij twee typen instrumenten inzetten: <1> intra
organlsationele, zoats de decentraflsatie van de besluitvorming of de autonome taakgroepen, of 
<2> extra-organisationele, zoals coOptatie of het aangaan van samenwerkingscombinaties. 
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conditions facilitating organizational dependence or independence vary over 
time and organizational contexts, it is likely that different fonns of organizatio
nal structure will improve the organization's bargaining position, while others 
will hinder it, depending upon the particular mix of environmental conditions'. 
Met andere woorden, ook hier is sprake van het congruentie-denken met dit 
verschil dat gepoogd wordt een aantal kritiekpunten vqtn de informatie
benadering te ondervangen. We komen hier later in de paragraaf op terug. 
Het werk van Aiken & Hage en Pfeffer & Salancik zijn voorbeelden van deze 
resource-benadering. 
Aiken & Hage ( 1968) betogen dat als de innovativiteit van organisaties 
toeneemt, zij een grotere behoefte aan additionele hulpbronnen krijgen. Elm 
van de manieren om deze resources te verkrijgen is deelname aan geza
menlijke programma's met andere organisaties werkzaam op hetzelfde 
terrein. Zij veronderstellen dat via het ontstaan van interdependentie tussen 
organisaties er meer interne coordinatie- en beheersingsproblemen ontstaan. 
Hun onderzoekingen bljjken deze veronderstelling te bevestigen. Organisa
ties die deelnemen aan meer gezamenlijke programma's en bijgevolg 
afhankelijker zijn van hun omgeving blijken in vergelijking met organisaties 
met minder gezamenlijke programma's een complexere structuur te bezitten. 
Bovendien worden zij naar verhouding gekenmerkt door: <a> een gedecen
traliseerdere beslissingsstructuur; <b> een hogere innovativiteit; <c> sterkere 
interne communicatie, en <d> een geringere fonnalisering. 
Een zeer bekende uitwerking van de resource-benadering is te vinden in 
Pfeffer & Salancik (1978). Ook zij gaan uit van de inmiddels bekende redene
ring dat organisaties geen volledig door hun omgeving gedetermineerde 
entiteiten zijn. Zij hebben resources nodig en verkrijgen die in interactie met 
andere organisaties. Hierdoor worden zij betrokken in een voortdurende strijd 
om het behoud van hun autonomie, met andere woorden zij worden in 
zekere mate afhankelijk. De mate van afhankelijkheid wordt volgens hen 
bepaald door drie voorwaarden. In de eerste plaats het belang van een 
resource voor de organisatie. Dit wordt enerzijds bepaald door de 
beschikbaarheid van een specifieke hulpbron, anderzijds gaat het om de 
kritische waarde van een hulpbron voor een organisatie waarbij gedoeld 
wordt op de consequenties voor de organisatie indien een bepaalde hulpbron 
niet beschikbaar zou zijn. In de tweede plaats wordt de mate van afhankelijk
heid bepaald door de wijze waarop bezitters van hulpbronnen omgaan met 
die hulpbronnen. Zijn ze vrij beschikbaar of is het gebruik aan strenge regels 
gebonden? In de derde plaats gaat het om de distributie van de hulpbronnen. 
Zijn de hulpbronnen geconcentreerd bij enkelen of juist gedeconcentreerd en 
kan er relatief eenvoudig een alternatief gevonden worden? Anders gezegd, 
'the potential for one organization's influencing another derives from its 
discretionary control over resources needed by that other, and the other's 
dependence on the resource and lack of countervailing resources or acces to 
alternative sources' (Pfeffer & Salancik in: Pugh & Dickson, 1989: 57-58). Als 
gevolg hiervan moet een organisatie een balans vinden tussen autonomie en 
afhankelijkheid. Volgens Pfeffer & Salancik staan organisaties vier typen 
strategiean ter beschikking om dit te bereiken. 
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Ten eerste kunnen zij zich aanpassen aan de door de omgeving opgelegde 
beperkingen of zij kan trachten deze te wijzigen. Voorbeelden hiervan zijn 
het verrichten van marktonderzoek om de wensen van afnemers te inventari
seren en hiermee rekening te houden in de produktontwikkeling of het maken 
van reclame om de behoeften van consumenten te beTnvloeden. Een tweede 
groep strategieen omvat het wijzigen van de afhankelijkheden8

• Middelen die 
hiervoor kunnen worden ingezet zijn fusie of ovemame, diversificatie of groei. 
De derde groep strategieen wordt door Pfeffer & Salancik omschreven als de 
'negotiated environment' (1978: 143). Het gaat hierbij om het opzetten van 
informele mechanismen of semi-formele inter-organisatorische re/aties 
waarmee gepoogd wordt de interactie tussen actoren te cOOrdineren. In de 
vorige categorie strategiean werd de beslissingsmacht over de resources 
binnen de grenzen van hiararchie gebracht, nu wordt coordinatie van de 
wederzijdse afhankelijkheid bereikt via onderhandeling en overeenstemming. 
Voorbeelden hiervan zijn joint ventures, coOptatie, handelsassociaties en 
kartels en andere vormen van interorganisationele samenwerkingsverban
den. De vierde groep strategieen, tenslotte, wordt ingezet als de andere drie 
niet beschikbaar of effectief zijn. Organisaties nemen dan hun toevlucht tot 
politieke actie9

. Organisaties, aldus Pfeffer & Salancik, trachten bijvoorbeeld 
overheidslichamen te beTnvloeden ten einde voor hen gunstige belastingfaci
liteiten te bereiken, subsidies of vergunningen te verkrijgen of nemen zitting 
in allerlei vertegenwoordigende (overheids)lichamen. 
De vier genoemde strategieen kunnen beschouwd worden als een uitwerking 
van Child's 'strategic-choice'-argument (1972). Child evalueert het theoreti
sche en empirische werk van onder andere Blau, Hage en Aiken, Hall, 
Lawrence & Lorsch, Pugh en Woodward. Hij is van mening dat de door hen 
ontwikkelde modellen niet meer Iaten zien dan een eenvoudige, positieve 
associatie tussen dimensies van de organisatiestructuur enerzijds en 
contextuele factoren anderzijds. Deze laatste groep factoren omvat bijvoor
beeld de bedrijfsomgeving, technologie of schaal waarop activiteiten worden 
uitgevoerd. Op grond van deze associatie komen de genoemde auteurs tot 
de theoretische conclusie dat de contextuele factoren de structurale dimen
sies van de organisatie determineren. Child stelt (1972: 2) dat deze simpele 
theorie zich onvoldoende rekenschap geeft van de rol die strategische keuze 
speelt. Zo kunnen de beslissers in organisaties volgens hem de mogelijkheid 
hebben het soort omgeving te kiezen waarin de organisatie actief wil zijn. Het 
kan bijvoorbeeld gaan om de keuze welke nieuwe markten betreden zullen 
worden. Daarnaast hebben sommige ondernemingen de mogelijkheid de 
eigenschappen van de omgeving waarbinnen zij functioneren te beTnvloe
den. Child vat zijn argumenten als volgt samen (1972: 10): 'To summarize, 

6 Pfeffer & Salancik noemen dit 'altering organizational interdependencies: controlling the 
context of control' (1978: 113). 

9 Zij noemen deze groep 'the created environment: controlling interdependence through law 
and social sanction' (1978: 188). 
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we have argued that the analysis of organization and environment must 
recognize the exercise of choice by organizational decision-makers. They 
may well have some power to 'enact' their organization's environment, as 
Weick has put it. Thus to an important extent, their decisions as to where the 
organization's operations shall be located, the clientele it shall serve, or the 
types of employees it shall recruit determine the limits to its environment -
that is, to the environment significant for the functions which the organization 
performs'. 
Het 'strategic choice' -argument is zeer belangrijk in de discussie over de 
relatie tussen bedrijf en omgeving. Het vervangt de deterministische visie, 
waarin actoren volledig bepaald worden door eigenschappen van de omge
ving, door een meer voluntaristische manier van kijken. Hierin wordt de 
handelende actor enerzijds nog steeds beinvloed door de eigenschappen 
van de omgeving, maar anderzijds wordt ruimte gemaakt voor een actor met 
keuzemogelijkheden. Hierdoor is de actor op zijn beurt in staat de omgeving 
te beJnvloeden. De handelende actor is geen speelbal meer van de krachten 
in de omgeving, maar een deels autonome, zelfsturende actor. Deze meer 
voluntaristische conceptualisering van de handelende actor is ook te herken
nen in de vier strategie~n van Pfeffer & Salancik. Daar is immers sprake van 
een actor die omgevingscondities en afhankelijkheden tracht te wijzigen, 
relaties met andere organisaties aangaat of politieke actie voert. 
Gezien onze probleemstelling is met name de derde groep strategie~n van 
belang aangezien daar expliciet aan inter-organisatorische arrangementen 
wordt gerefereerd. lmmers, een economische relatie tussen twee organisa
ties is te beschouwen als een inter-organisatorisch arrangement. Pfeffer & 
Salancik stellen dat het hier gaat om een veelvoorkomend verschijnsel 
(1978: 144). Deze wijze van coOrdinatie heeft ten opzichte van bijvoorbeeld 
fusie/overname als voordeel dat zij flexibeler is. Deze arrangementen kunnen 
eenvoudiger worden opgericht, ontbonden en heringericht. Een belangrijk 
nadeel ten opzichte van fusie/ovemame is echter de geringere mogelijkheid 
tot het uitoefenen van invloed. 'Coordination through inter-firm linkages 
depends on voluntary behavior; significant discretion remains with external 
organizations who may withdraw from the coordinated interaction' (Pfeffer & 
Salancik, 1978: 145). Volgens deze auteurs geven relaties met andere 
organisaties vier belangrijke voordelen bij het omgaan met omgevingsaf
hankelijkheid: (1) Het verkrijgen van relevante informatie; (2) Het gebruik als 
communicatiekanaal; (3) Het verkrijgen van steun en betrokkenheid; (4} Het 
verkrijgen van legitimatie. Uit het eerste voordeel dat Pfeffer & Salancik 
noemen, zo luidt onze conclusie, wordt duidelijk dat zij informatie ook als een 
hulpbron beschouwen. Hieruit volgt dat de informatie-benadering voor een 
deel opgaat in de resource-benadering. 
Met betrekking tot de inter-organisationele relaties tussen organisaties 
komen Pfeffer & Salancik tot een voor ons belangrijke conclusie. Deze 
relaties stabiliseren de ruilprocessen tussen de organisatie en haar omge-
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ving en verminderen onzekerheid10 (1978: 145, 154-157). Met andere 
woorden, in hun pogingen om een balans te vinden tussen afhankelijkheid en 
autonomie hebben organisaties de mogelijkheid inter-organisationele 
arrangementen te gebruiken die tot resultaat hebben dat onzekerheid wordt 
gereduceerd. Het aangaan of in stand houden van deze relaties schept in 
zekere mate waarborgen en voorspelbaarheid omtrent de te verwachten 
activiteiten van betrokken organisaties. 
Ter afsluiting van deze paragraaf vatten wij onze bevindingen kort samen en 
voorzien deze van commentaar. Bij het bereiken van een balans tussen 
afhankelijkheid en autonomie staan organisaties een aantal strategieen ter 
beschikking. Het aangaan en in stand houden van inter-organisationele 
relaties vormt voor ons de belangrijkste groep strategieen. De inzet van dit 
type strategieen leidt tot onzekerheidsreductie. Deze conclusie vertoont 
sterke overeenkomsten met de vierde conclusie in de vorige paragraaf waar 
het ging om het aanbrengen van institutionele voorzieningen ter reductie van 
ervaren onzekerheid. 
In de informatie-benadering ligt de nadruk op het treffen van voorzieningen 
binnen de organisatie. De resource-benadering benadrukt bovendien de 
inzet van voorzieningen die invloed uitoefenen op de omgeving, zogenaamde 
extra-organisationele voorzieningen. Hiermee heeft de laatstgenoemde 
benadering veel meer oog voor de strategische opties die beslissers ter 
beschikking staan. 
Zowel de resource-benadering als de informatie-benadering kunnen ge
plaatst worden in het congruentie-denken. Toch is er een duidelijk verschil 
tussen beide benaderingen. In de vorige paragraaf werd geconcludeerd dat 
de informatie-benadering deterministisch van aard is. Astley & Van de Ven 
(1983: 249) concluderen dat de resource-benadering een meer voluntaristi
sche orientatie heeft. Dit wil zeggen dat individuen en door hen geschapen 
instituties gezien worden als autonomie bezittende, zelfsturende, pro-actieve 
actoren. Deze zienswijze heeft als consequentie dat actoren niet louter een 
speelbal zijn van de door de omgeving opgelegde beperkingen. Actoren 
hebben een zekere mate van keuzevrijheid met betrekking tot de inzet van 
voorzieningen of arrangementen. 
Bij het benutten van deze keuzevrijheid komt de in paragraaf 2.4.1 gevoerde 
discussie over de objectieve versus de 'enacted' omgeving weer naar voren. 
Pfeffer & Salancik (1978) zijn van mening dat beide omgevingsbegrippen 
nodig zijn. Het subjectieve of gepercipieerde omgevingsconcept is nodig 
omdat de waarneming en interpretatie van de omgeving het handelen 
be"fnvloedt en bijgevolg de keuzen die worden gemaakt. Het objectieve 
omgevingsconcept is nodig omdat deze de 'organizational outcomes' mede 

10 Bovendien verbinden Pfeffer & Salancik het concept onzekerheid met de structuur van een 
bedrijfstak. ZU beweren dat de onzekerheid het grootst is in die bedrijfstakken die gekenmerkt 
worden door wat zij noemen 'intermediate concentration'. Dat wit zeggen dat de mate van 
concentratie zo sterk is dat er wederzijdse belnvloeding mogelijk is, maar niet sterk genoeg om te 
komen tot directe COOrdinatie. 
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bepaalt (1978: 63). Zij concluderen: 'Something not attended to by the 
organization cannot affect its actions, even though it may subsequently effect 
its outcomes' (1978: 73). 

2.5 Samenvattlng en conclusies 

In het begin van dit hoofdstuk werd gesteld dat innovatie gezien kan worden 
als het reageren of anticiperen op omstandigheden of ontwikkelingen in de 
omgeving. Hiermee komt de relatie tussen organisatie en orngeving in het 
brandpunt van de belangstelling te staan. Hierover werden drie vragen 
gesteld. In de eerste plaats 'Wat is een organisatie?'; in de tweede plaats 
'Wat is de omgeving van een organisatie?'; en in de derde plaats 'welke 
relaties worden er in de organisatiewetenschappen tussen beide begrippen 
gelegd?'. 
Na een korte uiteenzetting over de systeemtheorie werd de systeembenade
ring voor organisaties besproken. Dit leidde tot de conclusie dat het open 
systeemmodel de meeste aanknopingspunten biedt. Een organisatie wordt 
daarbinnen gezien als een menselijk samenwerkingsverband waarvan de 
leden doelbewust maar onder invloed van beperkte rationaliteit handelen. De 
organisatie is een systeem waarbinnen verschillende subsystemen actief 
zijn. Elk systeem kent een primair en een secundair proces. Hierbij kent het 
primaire proces een input-, een throughput- en outputfase. Via transactiepro
cessen komt de invloed van de omgeving tot uiting in de input- en outputfa
se. De throughputfase betreft de transformatie van inputs in outputs via 
interne processen. Het produktie- en innovatieproces maken voor een 
belangrijk deer uit van deze fase. 
Vervolgens hebben we ons afgevraagd op welke wijze 'omgeving' in de 
organisatiewetenschappen wordt geconceptualiseerd. Het blijkt dat de 
omgeving enerzijds ingedeeld wordt in niveaus, terwijl anderzijds een aantal 
omgevingsdimensies wordt onderscheiden. 
Wat betreft de niveaus van de bedrijfsomgeving werd gebruik gemaakt van 
een indeling van Castrogiovanni. Op basis van de beTnvloedbaarheid van 
een omgevingsniveau door een individuele organisatie werden achtereenvol
gens onderscheiden: resource pools, de subomgeving, de taakomgeving, de 
geaggregeerde omgeving en de macro-omgeving. Het gebruik van een 
dergelijke indeling is belangrijk omdat deze onderscheidingen mogelijkheden 
bieden voor multilevel-analyses en anderzijds omdat de indeling de mogelijk
heid biedt uitspraken op het correcte analyseniveau te doen zodat overab
stractie of conceptuele onduidelijkheid wordt voorkomen. 
Ten aanzien van de dimensies van de omgeving werd gesteld dat in de 
literatuur weinig overeenstemming bestaat over de wijze waarop deze 
dimensies in beeld moeten worden gebracht. Een dergelijke opmerking 
brengt ons evenwel niet veel verder. We zouden ons de vraag kunnen stellen 
of het wellicht mogelijk is om enige lijn aan te brengen in de veelheid aan 
omgevingsdimensies. Is het nu mogelijk op basis van de twee informatie- en 
resource-benadering enige ordening aan te brengen in de hiervoor bespro-

61 



ken omgevingsdimensies, waarbij we in het achterhoofd houden dat het om 
waarnemende actoren gaat? In de onderstaande tabel worden de omge
vingsdimensies gerangschikt naar de twee perspectieven. De onderstreping
en geven aan of de betrokken dimensie door een of meerdere auteurs 
verbonden wordt met het concept 'onzekerheid' (zie hiervoor). 

Tabe 12 0 .4: d mgevrnas 1mens1es gegroepeer 

lnformatie-benadering Resource-benadering 

Mat~ van stabiliteit 'lnterconnecte<:!ness' 
Mat~ van comglexiteit Mate van schaarste 
Mate van homggenitett Mate van concentratie 
Mate van onzekerheid Afhankefiikheid 
Mate van vijancligheid Onzekerheid 

Op grand van het bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat de 
omgevingsdimensie onzekerheid in het werk van de meeste auteurs een 
centrale plaats inneemt. In beide perspectieven is onzekerheid vaak een 
resultaatvariabele. Zo is bij Duncan de ervaren onzekerheid het resultaat van 
de combinatie van de dimensies stabiliteit en complexiteit, terwijl bij Pfeffer & 
Salancik onzekerheid een resultante is van onder meer de dimensies 
'munificence' en concentratie. Daarnaast vormt 'afhankelijkheid' een belang
rijk concept omdat dit begrip gedefinieerd wordt in termen van een kenmerk 
van een inter-organisationele relatie11

. 

De relaties tussen omgeving en organisaties warden eveneens met behulp 
van de twee genoemde benaderingen geanalyseerd. Wat betreft de 
informatie-benadering werd geconcludeerd dat actoren op (hoge) geperci
pieerde onzekerheid reageren door het aanbrengen van organisatorische 
arrangementen of voorzieningen (decentralisatie en/of flexibilisering). Deze 
voorzieningen blijken veelal intem-organisatorisch van aard te zijn. In deze 
benadering is de omgeving een gegeven. Organisaties hebben geen moge
lijkheid hun omgeving te beTnvloeden of te beheersen. Dit leidde tot de 
conclusie dat de informatie-benadering deterministisch is. Een en ander 
betekent dat organisaties zich in deze benadering veelal aanpassen aan de 
omstandigheden en ontwikkelingen in de omgeving. 
In de resource-benadering trachten organisaties in relatie tot hun omgeving 
een evenwicht te vinden tussen afhankelijkheid en autonomie. Hiertoe staat 
organisaties een aantal strategie~n ter beschikking: aanpassing aan de door 
de omgeving opgelegde beperkingen of wijziging van deze beperkingen; het 
wijzigen van de afhankelijkheden; het opzetten van informele mechanismen 
of semi-formele inter-organisatorische relaties waarmee de interactie tussen 

11 Aldrich & Mindlin (1978: 160-164) zijn van mening dat de dimensies onzekerheid en 
afhankelijkheid met elkaar te verbinden zijn. Zij zien een wisselwerking tussen beide dimensies. 
Een organisatie kan meestal zonder vee/ problemen met onzekerheid of met afhankelijkheid 
omgaan, de combinatie van beide Ievert volgens hen vee/ probfemen op. 

62 



actoren wordt gecoOrdineerd of het uitoefenen van politieke druk. Het 
aangaan van of het in stand houden van inter-organisationele relaties vormt 
voor ons de belangrijkste groep, omdat hierbij expliciet de interactie tussen 
bedrijf en omgeving beschreven wordt in termen van (economische) relaties 
tussen organisaties. De inzet van dit type leidt tot onzekerheidsreductie. 
Hoewel beide benaderingen geplaatst kunnen worden binnen het 
congruentie-denken, heeft de resource benadering een meer voluntaristische 
ori~ntatie. Organisaties en individuen worden daarin gezien als autonomie 
bezittende, zelfsturende en pro-actieve actoren. Zij zijn niet Iauter een 
speelbal van de beperkingen uit de omgeving, maar hebben een zekere 
mate van keuzevrijheid met betrekking tot de inzet van strategie~n. Bij het 
vinden van een balans tussen afhankelijkheid en autonomie kan de organisa
tie zich aanpassen aan de omgeving, maar zij kan ook trachten die omgeving 
te be"fnvloeden of te beheersen. 
Ondanks een aantal verschillen tussen de informatie-benadering en de 
resource-benadering, wijzen beide in eenzelfde richting. In de eerste plaats 
blijkt dit uit het feit dat informatie in de resource-benadering als een hulpbron 
wordt gezien. Hierdoor gaat de informatie-benadering voor een deel op in de 
resource-benadering. In de tweede plaats wijzen beide benaderingen op de 
inzet van voorzieningen om onzekerheid dan wei afhankelijkheid hanteerbaar 
te maken. Dit brengt ons bij de hoofdconclusie van dit hoofdstuk. Voor de 
bestudering van de invloed van externe organisaties op het innovatieproces 
van industri~le ondernemingen lijken de idee~n van de resource-benadering 
de meeste aanknopingspunten te bieden aangezien deze enerzijds de 
aandacht vestigen op de inzet van inter-organisationele voorzieningen ter 
reductie van onzekerheid en, in het verlengde daarvan, anderzijds de 
mogelijkheid bieden tot interactie tussen organisatie en omgeving ('enact
ment'). De vorming en in stand houden van economische relaties of netwer
ken kan in dit verband gezien worden als een extra-organisationele strategie 
gericht op de reductie van onzekerheid en het managen van afhankelijkhe
den. Hierbij dient zowel gebruik gemaakt te worden van een objectief als van 
een subjectief omgevingsbegrip. Het handelen van (actoren in) organisaties 
vindt plaats op basis van gepercipieerde onzekerheid en afhankelijkheid, wat 
niet weg neemt dat de effecten van dit handelen onder invloed kunnen staan 
van niet-waargenomen omstandigheden of ontwikkelingen in de omgeving. In 
de resource-benadering wordt echter weinig specifieke aandacht besteed 
aan de wijze waarop inter-organisationele relaties en innovatie aan elkaar 
verbonden kunnen worden. 
In paragraaf 1.4.11 formuleerden we drie eigenschappen waarover een 
theoretisch kader in het Iicht van onze probleemstelling tenminste zou 
moeten voldoen. In de eerste plaats moest sprake zijn van een adequate 
conceptualisering van de begrippen bedrijf en omgeving in relatie tot elkaar. 
De resource-benadering voldoet in starke mate aan deze eigenschap. 
Organisaties worden in deze benadering voorgesteld als relatief autonome, 
zelfsturende entiteiten die hulpbronnen nodig hebben en die verkrijgen in 
interactie met andere organisaties. De omgeving van het bedrijf bestaat uit 
andere organisaties die de begeerde hulpbronnen bezitten. De relatie tussen 
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bedrijf en omgeving wordt aangebracht via het begrip afhankelijkheid. De 
organisatie is in een voortdurende strijd om een balans te vinden tussen 
autonomie en afhankelijkheid. Hierbij staat de organisatie een aantal strate
gieen ter beschikking die een daadwerkelijke interactie tussen bedrijf en 
omgeving inhouden. 
In de tweede plaats diende een benadering minder deterministisch te zijn. 
Omdat de resource dependency-benadering voortbouwt op Child's 'strategic 
choice' is een organisatie geen atomair object dat zich louter aanpast aan de 
beperkingen van de omgeving. Het feit dat organisaties hun omgeving 
kunnen kiezen of beTnvloeden maakt dat determinisme wordt vervangen door 
voluntarisme. 
In de derde plaats diende technologische innovatie een integraal onderdeel 
zijn van een benadering. Hier laat de resource-benadering ons in de steek. 
Er is in de benadering nauwelijks aandacht voor wijze waarop inter-organisa
tionele relaties en in nova ties een rol spelen. 
In het volgende hoofdstuk wordt de transactiekostenbenadering gepresen
teerd. Deze benadering kan beschouwd worden als een economische 
organisatietheorie waarin de wijze waarop transacties geco6rdineerd worden 
centraal staat. Opnieuw wordt dan de vraag gesteld op welke wijze de relatie 
tussen bedrijf en omgeving vorm krijgt en welke rol technologie en innovatie 
hierin spelen. 
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3. De transactiekostentheorie: 
De coordinatie van economische ruil 

3.1 lnleiding 

De transactiekostentheorie, die vooral ontwikkeld is door Oliver Williamson, 
is een van de economische benaderingen waarin getracht wordt de preble
men van de micro-economische theorie (gedeeltelijk) aan te pakken. De 
theorie van de transactiekosten kan gezien worden als een economische 
organisatietheorie binnen de neo-institutionele theorie~n. Het betreft een 
organisatietheorie omdat zjj probeert te verklaren waarom economische 
activiteiten op een bepaalde manier worden georganiseerd. 
In de neo-institutionele benaderingen1 tracht men nate gaan op welke wijze 
regel- en vormgeving van een samenleving en de economie elkaar weder
zijds be"fnvloeden (Ter Bogt, 1994: 5). Enerzijds sluiten de neo-institutionele 
economische benaderingen aan bij de micro-economische theorie van de 
onderneming, terwijl er anderzijds duidelijk afwijkende inzichten zijn. In 
hoofdstuk 1 is reeds aandacht geschonken aan een aantal kenmerken van 
de micro-economische theorie. De neo-institutionele economie kan gezien 
worden als een reactie hierop, omdat een aantal economen er van overtuigd 
raakte dat de veronderstelde afwezigheid van bijvoorbeeld informatie- en 
transactiekosten in deze economische theorie geen recht deed aan het 
feitelijke functioneren van een economie. Anders gezegd, er is wei degelijk 
sprake van wederzijdse be"invloeding tussen instituties, informatie- en 
transactiekosten (omgeving) en economische resultaten (organisatie). North 
definieert instituties in dit verband als 'the humanly devised constraints that 
structure human interaction. They are made up of formal constraints (e.g., 
rules, laws, constitutions), informal constraints (e.g., norms of behavior, 
conventions, self-imposed codes of conduct), and their enforcement charac
teristics. Together they define the incentive structure of societies and specifi
cally economies' (North, 1994: 360). Hierbij gaat het er om dat deze institu
ties niet exogeen zijn aan het economische proces maar onderdeel zijn van 

1 Binnen de neo-instnutionele benaderingen kunnen naast de transactiekostentheorie nog een 
aantal andere benaderingen onderscheiden worden. In de eerste plaats de eaonomische theorie 
van de eigendomsrechten die een algemene basis vonnt voor de neo-institutione/e benadering. 
Daamaast kunnen nog genoemd worden (Ter Borgt, 1994): de agentschapstheorie; de 
bureaucratietheorie/Jn van Niskanen en Wilson; en de door North gefonnuleerde samenhang 
tussen staat, eigendomsrechten en eaonomlsche groei. 
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dat economische proces (endogeen). In de neo-institutionele opvatting dient 
de verklaring van instituties deel uit te maken van een economische theorie. 
Enkele hoofdlijnen in de neo-institutionele economie zijn (Ter Borgt, 1994: 
20): 

in overeenstemming met de neoklassieke economie vormt rationale 
besluitvorming het uitgangspunt in de theorie; 
in tegenstelling tot de neoklassieke economie is deze rationaliteit niet 
volledig. Er is sprake van begrensde rationaliteit en het streven naar 
bevredigende resultaten; 
eveneens in tegenstelling tot de neoklassieke economie is informatie 
niet kosteloos beschikbaar; 
bovendien kunnen economische actoren opportunistisch handelen; 
een belangrijk doe! van de neo-institutionele economie is de analyse 
van de effecten van instituties op economische resultaten. 

Williamson acht zich een representant van de neo-institutionele benadering. 
Hij wil daarmee het onderscheidende element van zijn transactiekostentheo
rie ten opzichte van de meer neoklassieke benaderingen benadrukken: 
verschillende institutionele arrangementen ('institutions') moeten worden 
verklaard en zijn niet exogeen en constant. In Williamsons theorie staat de 
wijze waarop transacties worden gecoordineerd centraal. Hierbij worden 
organisatie ('hierarchie') en markt beschouwd als alternatieven voor de 
coordinatie van economische transacties. 
Omdat we op zoek zijn naar een theoretisch kader waarmee de invloed van 
economische relaties op innovaties beschreven kan worden is de transactie
kostentheorie wellicht bruikbaar. In dit hoofdstuk onderzoeken we daarom de 
volgende vraagstelling: Op welke wijze krijgt de relatie tussen bedrijf en 
omgeving in de transactiekosten-benadering vorm? Welke rol speelt techno
logie en innovatie hierin? 
In de volgende paragraaf worden eerst de belangrijkste concepten van de 
transactiekostentheorie besproken. Oaarna worden deze concepten met 
elkaar in relatie gebracht en wordt beschreven op welke wijze verschillende 
organisatievormen tot stand komen. Vervolgens komt de manier waarop 
Williamson technologische innovatie in zijn beschouwingen betrekt aan de 
orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin punten van 
kritiek op de transactiekostentheorie worden verwoord en een aantal conclu
sies. 

3.2 Basisconcepten 

De transactiekostenbenadering stelt twee objecten centraal: de 'ruil' en 
ruilprocessen (ketens van transacties). Anders gezegd, de transactie is het 
analyse-object. Een transactie voltrekt zich: 'when a good or service is 
transferred across a technologically separable interface. One stage of activity 
terminates and another begins' (Williamson, 1981: 552). Transactiekosten 
zijn de kosten van de ruilfasen contact, contract en controle (Nooteboom, 
1992b: 444-445). In de contactfase zijn er zoekkosten bij de vrager en 
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marketingkosten bij de aanbieder. De kosten in de contractfase betreffen 
kosten die samenhangen met het voorzien van problemen, onzekerheden en 
risico's en de maatregelen die genomen moeten worden om een en ander te 
beheersen. De controlekosten omvatten kosten van uitvoering, toezicht en 
eventuele heronderhandeling. 
Het centraal stellen van de transactie als analyse-object is voor het eerst te 
vinden bij Commons. Deze gedachte is later uitgewerkt door Coase in zijn 
inmiddels klassieke artikel uit 1937 'The nature of the firm'2• In dit artikel stelt 
Coase zich de vraag of het begrip 'onderneming' in de economische weten
schappen adequaat wordt gedefinieerd. In zijn ogen hinkt men in de econo
mie vaak op twee gedachten. Enerzjjds wordt het prijsmechanisme gezien 
als het ultieme coOrdinatiemechanisme (de onzichtbare hand), terwijl ander
zijds een rol blijkt weggelegd te zijn voor de coOrdinerende functie van de 
ondernemer (de zichtbare hand). Coase stelt zich ten doel de kloof tussen 
beida benaderingen te dichten. De vraag is dan: 'But in view of the fact that it 
is usually argued that coordination will be done by the price mechanism, why 
is such organisation necesarry? Why are there these "islands of conscious 
power?"' (Coase, 1986: 82). 
Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het feit dat aan het gebruik van 
het prijsmechanisme, in tegenstelling tot wat in de traditionele micro-econo
mie daarover verondersteld wordt, kosten zijn verbonden. Het kan in dit 
verband gaan om zoekkosten van relevante marktprijzen, kosten van 
onderhandeling en kosten voor het opstellen van contracten (Coase, 1986: 
83-84). Indian er sprake is van vele korte terrnijncontracten lopen deze 
kosten zo hoog op dat het aantrekkelijker is deze te internaliseren in een 
organisatie. In de onderneming wordt een serie gedetailleerde contracten, 
die gesloten zou moeten worden onder het regime van het prijsmechanisme, 
vervangen door een globaal gespecificeerd contract. In dit contract komt men 
overeen dat een produktiefactor zich binnen bepaalde grenzen onderwerpt 
aan de coordinatie van een ondernemer. Dit antwoord roept echter onmiddel
lijk een tegenvraag op: 'Why, if by organising one can eliminate certain costs 
and in fact reduce the cost of production, are there any market transactions 
at all? Why is not all production carried on by one big firm?' (Coase, 1986: 
86). 
Coase beantwoordt deze vraag door te wijzen op verschillende kosten die 
kunnen ontstaan indian de onderneming groeit. lmmers, als de organisatie 
groeit ligt het voor de hand te veronderstellen dat ook de kosten van de 
beheersing van die organisatie groeien. Op grond hiervan zal er een punt 

z Williamson (1981) stelt dat de 'roots' van de transactiekostentheorie te vinden zQn in drle 
wetenschappelijke disciplines: (1) Economie: Commons (de transact/a is het uitgangspunt en niet 
de produktie- of consumptiehuishouding), Alchian (property rights), Coase (transactiekosten), 
Hayek (belang van informatie en onzekerheid), Arrow (informatie- en contractkosten); (2) 
Organisatlewetenschappen: Simon (bounded rationality), Chandler (interne organ/sat/e), Thompson 
(onzekerheid en bounded rationality); (3) Recht: Llewellyn (contracten); MacNeil (relational 
contracting). 
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komen waar de marginale kosten van een extra, binnen de organisatie uit te 
voeren, transactie gelijk of zelfs groter worden dan de kosten van die 
transactie via de markt. Bovendien krijgt de ondememer in een grote onder
naming steeds meer moeite de schaarse hulpbronnen zo aan te wenden dat 
zij optimaal economische waarde genereren. Coase vat beide elementen 
samen met 'diminishing returns to management' (Coase, 1986: 87). Anders 
gezegd, ook aan het internaliseren van transacties in een organisatie zijn 
kosten verbonden. 
De keuze tussen markt en organisatie wordt bepaald door de verhouding 
tussen 'marketing costs' en 'cost of organising'. Deze kostenverhouding is op 
haar beurt afhankelijk van de kenmerken van de transacties. In tegenstelling 
tot de klassieke micro-economie stelt Coase dat transacties verre van 
homogeen zijn: 'In fact, nothing could be more diverse than the actual 
transactions which take place in our modern world. This would seem to imply 
that the costs of carrying out transactions through the price mechanism will 
vary considerably as will also the costs of organising these transactions 
within the firm' (Coase: 88). Hiermee wijst Coase op het feit dat zowel aan de 
werking van de 'invisible hand' als die van de 'visible hand' kosten zijn 
verbonden. 
Zoals Ten Have terecht stelt (Ten Have, 1993: 21) houdt Williamson zich 
vooral bezig met de specificatie van de omstandigheden die bepalen hoe 
transacties worden gecoOrdineerd. Het gaat met andere woorden om 'the 
dimensionalizing of transactions' (Williamson, 1981: 549) met als doel: 
'assigning transactions to governance structures in a discriminating way' 
(Williamson, 1988: 166). 
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F/guur 3. 1: Wllliamsons 'Organizational Failures Framework'. 

De vraag is dus welke omstandigheden rond het ruilproces en eigenschap
pen van het menselijke handelen de hoogte van de transactiekosten bepalen 
en daarmee de manier waarop deze transacties worden gecoordineerd? In 
eerste aanleg concentreert Williamson zich op de dichotomie markt versus 
organisatie. In figuur 3.1 worden de bepalende concepten in beeld gebracht 
(Williamson, 1975: 40). 
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De hoogte van de transactiekosten hangt enerzijds af van de kenmerken van 
de menselijke beslissers ('human factors': begrensde rationaliteit en opportu
nisme) en anderzijds van de eigenschappen van de markt ('environmental 
factors': onzekerheid en 'small numbers'). Tevens zijn beide factoren te zien 
als een herformulering van, zo men wil een kritiek op, de traditionele micro
economische uitgangspunten. 
Bij het verrichten van transacties zijn twee eigenschappen van het menselij
ke handelen van belang: 'bounded rationality' en 'opportunism'. Williamson 
baseert zich op Simon die begrensde rationaliteit als volgt omschrijft 'the 
capacity of the human mind for formulating and solving complex problems is 
very small compared with the size of the problems whose solution is required 
for objectively rational behavior in the real world' (Williamson, 1975: 9). 
Anders gezegd, economische actoren handelen weliswaar 'intentioneel' 
rationeel, maar zijn beperkt in hun rationale mogeljjkheden. Dit betekent dat 
de besluitvorming veelal plaatsvindt onder de veronderstelling van onvolko
men informatie. Aangezien individuen niet in staat zijn aile noodzakelijke 
informatie te verzamelen, te verwerken en aan anderen over te dragen, kan 
niet gekomen worden tot een objectief, rationeel gedrag3. 

Opportunisme van economische actoren is de tweede belangrijke veronder
stelling ten aanzien van het menselijke handelen. Met opportunisme bedoelt 
Williamson 'seeking self-interest with guile' (Williamson, 1975: 26). Bij het 
najagen van het eigen belang deinzen economische subjecten niet terug 
voor (mogelijk) oneerlijk gedrag. Zij zijn in staat tot 'making false or empty, 
that is, self-disbelieved, threats and promises in the expectation that individu
al advantage will thereby be realized' (p. 26). Actoren kunnen bijvoorbeeld 
selectieve of vervormde informatie geven of valse beloften doen over hun 
toekomstige gedrag. Het is hier van belang aan te geven dat Williamson niet 
verondersteld dat aile economische actoren in dezelfde mate opportunistisch 
gedrag vertonen. Het kan zo zijn dat een deel van de actoren zich weinig 
opportunistisch gedraagt, terwijl een ander deel in hoge mate dit gedrag 
vertoont. Het probleem hierbij is dat ex ante niet bekend is wie eerlijk en te 
vertrouwen is en wie niet. Dit heeft als consequentie dat ruilende partijen zich 
vooraf willen wapenen tegen mogelijk opportunistisch gedrag. Op basis 
hiervan moeten contracten tussen ruilende partijen hierin voorzien waardoor 
de transactiekosten worden verhoogd. 
Nu is begrensde rationaliteit aileen problematisch indien dit samengaat met 
een zekere mate van onzekerheid/complexiteit. Onzekerheid heeft in dit 
verband betrekking op de mate waarin economische actoren kennis hebben 
van de beslissingen en plannen van concurrenten. Het gaat met andere 
woorden om de mate van voorspelbaarheid van het gedrag van concurren-

3 De beperkingen van de menselijke geest waar Williamson op doelt zijn enerzijds 
neurofysiofogisch, d.w.z. het gaat om de mate en mogelijkheden van individuen om foutloos 
informatie te verzamelen, onthouden, en te verwerken. Anderzijds hebben de beperkingen 
betrekking op taaVcommunicatie. Hier gaat het om de beperldngen van mensen om hun kennis en 
gevoelens op anderrm over te brengen. 
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ten. Williamson stelt dat het in het bijzonder gaat om 'behavioural uncertain
ty'. Hij doelt hiermee op het feit dat actoren er welbewust op aan kunnen 
sturen, bijvoorbeeld door het vervormen van informatie, dater meer onzeker
heid ontstaat:-4. Naarmate de onzekerheid/complexiteit in de omgeving 
toeneemt, wordt de invloed van begrensde rationaliteit in de ruilprocessen 
sterker gevoeld. Economische actoren zijn volgens Williamson dan eerder 
geneigd de transacties te internaliseren omdat 'it permits the parties to deal 
with uncertainty/complexity in an adaptive sequential fashion without incur
ring the same type of opportunism hazards that market contracting would 
impose' (Williamson, 1975: 25}. 
Opportunisme moet steeds in combinatie worden gezien met 'small num
bers'. lmmers, bij grote aantallen is opportunistisch gedrag niet effectief 
aangezien er genoeg alternatieve aanbieders voorhanden zijn. Ats de 
condities van opportunisme en 'kleine aantallen' in sterke mate gelden kiezen 
actoren eveneens voor internalisatie van de transactie. In de organisatie kan 
opportunisme beteugeld worden, is er meer toezicht, en kunnen geschillen 
tussen partijen eenvoudiger beslecht worden. 
'Information impactedness' is een afgeleide conditie die ontstaat door de 
werking van onzekerheid en opportunisme. Deze situatie ontstaat indien de 
onderliggende omstandigheden die relevant zijn voor een bepaalde transac
tie bekend zijn bij enke!e actoren maar niet kosteloos kunnen worden 
overgedragen aan andere actoren. Als in een ruilrelatie informatie asymme
trisch is verdeeld is volgens Williamson de ruil in gevaar. De hoge kosten die 
gemaakt zouden moeten worden voor een informatie-'evenwicht' Iokken 
opportunistisch gedrag uit, zeker als er een klein aantal partijen bij de 
transacties betrokken is. lndien deze condities in hoge mate gelden biedt 
internalisatie van de transactie volgens Williamson uitkomst. 
Tot slot plaatst Williamson de economische actoren in een 'atmosphere'. Hij 
wil hiermee aanduiden dat er andere factoren dan de transactiekosten 
kunnen zijn die de coordinatiemechanismen vorm kunnen geven. Hij noemt 
hier met name normen en waarden. Hierdoor is het mogelijk dat partijen een 
ruilrelatie op zichzelf kunnen waarderen5• 

Samengevat kunnen de volgende voordelen van internalisatie worden 
opgenoemd (Williamson, 1975: 40): 
1. Via internalisatie kunnen de gevolgen van 'begrensde rationaliteit' 

worden geminimaliseerd; 
2. lndien er een gering aantal ruilende partijen is ('small numbers') ver

zwakt internalisatie de kansen op opportunistisch gedrag; 

4 Williamson geeft hier een bijzondere invul/ing aan Tjalling Koopmans concept 'secundaire 
onzekerheid'. Dit /aatste begrip wordt omschreven als onzekerheid die ontstaat door 'a lack of 
communication, that is from one decision maker having no way of finding out the concurrent 
decisions and plans made by others' (Williamson, 1985: 57). 

5 Zie bijvoorb,;eld ook Groenewegen (1989: 94 en 122). 
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3. Interne organisatie stimuleert convergerende verwachtingen waardoor 
onzekerheid wordt gereduceerd; 

4. Via intemalisatie kan informatie-asymmetrie worden overwonnen; 
5. Het resultaat is een beter verlopend ruilproces. 
Ook Williamson vraagt zich af waarom, gegeven de genoemde voordelen 
van internalisatie, niet aile transacties binnen een organisatie worden 
gecoOrdineerd. In navolging van Coase formuleert Williamson het antwoord 
als volgt: 'The distinctive powers of internal organization are impaired and 
transactional diseconomies are incurred as firm size and the degree of 
vertical integration are progressively extended, organization form held 
constanr (Williamson, 1975: 117). Dergelijke 'diseconomies' omvatten onder 
meer (Williamson, 1975: 118-129): inkoopbeslissingen worden vaak niet 
genomen op basis van prijsoverwegingen, maar in het verlengde van de 
belangen van interne leveranciers; stijgende beheerkosten van de organisa
tie; communicatieproblemen; de invloed van begrensde rationaliteit (eindige 
'span of control') en stijgende organisatiekosten. Hierdoor ontstaat er als het 
ware een tegendruk die tot gevolg kan hebben dat bepaalde transacties 
geexternaliseerd worden. 
Kortom, de keuze tussen 'marker en 'hierarchie' wordt bepaald door de 
verhouding tussen externe en interne coordinatiekosten. 

3.3 Van de dichotomie 'markt-organisatie' naar 
'governance structures' 

In het latere werk van Williamson (o.a. Williamson, 1985) wordt de dichoto
mie van markt en hierarchie verlaten en vervangen door een continuom van 
mechanismen voor de coordinatie van transacties. Aan het ene eind van dit 
continuom bevindt zich de markt, aan het andere eind de interne organisatie. 
Daartussen worden allerlei coOrdinatiemechanismen onderscheiden die 
volgens Groenewegen op te vatten zijn als 'impliciete en expliciete contrac
ten tussen partijen betreffende de coordinatie van transacties' (Groenewe
gen, 1989: 94). Een aantal van de door Williamson ontwikkelde concepten in 
'Markets and Hierarchies' krijgen in het latere werk veer minder nadruk (bijv. 
'information impactedness') of verdwijnen zelfs ('atmosphere'). In onder meer 
'The Economic Institutions of Capitalism' onderbouwt Williamson de keuze 
voor een bepaalde 'governance structure' met drie kenmerken van de 
transactie: de zogenaamde 'asset specificity', de frequentie waarmee de 
transactie plaats vindt en de onzekerheden waarmee de transacties en de 
ruilende partijen omgeven zijn. Overigens blijven de eerder geTntroduceerde 
concepten 'bounded rationality', opportunisme en onzekerheid onverkort van 
toepassing. Zij fungeren nog steeds als randvoorwaarden rond transacties. 
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3.3.1 Specificiteit van de investerlngen, frequentie en onzekerheid: 
coordinatiemechanismen voor transacties. 

De hoogte van de transactiekosten wordt bepaald door combinaties van 
transactiespecifieke investeringen, frequentie en onzekerheid. De transactie
specifieke investeringen hebben betrekking op investeringen in duurzame 
activa (produktiemiddelen) die worden gepleegd om bepaalde transacties te 
ondersteunen. Deze investeringen hebben bovendien als kenmerk dat hun 
alternatieve aanwendbaarheid gering kan zijn. De inzet van deze activa in 
een andere situatie gaat vaak gepaard met een sterk waardeverlies. Met 
andere woorden, de opbrengsten van altematieve aanwending zijn laag. 
Votgens Groenewegen (1989: 94-95} komt het verschjjnsel van {hoge) 
transactiespecifieke investeringen, onder invloed van markt- en technologi
sche ontwikkelingen, steeds vaker voor met name als het gaat om de 
levering van intermediaire goederen. Uitbesteders eisen in toenemende mate 
van de toeleverancier dat het geleverde produkt aan bepaalde specificaties 
dient te voldoen. Niet aileen levertijden, maar oak eisen ten aanzien van 
technische specificaties en kwaliteit spelen een belangrijke rol. lndien nu een 
onderneming investeert in mensen en middelen om de levering van deze 
specifieke goederen mogelijk te maken is er sprake van een hoge transactie
specificiteit van de investeringen. Dit heeft volgens Williamson tot gevolg dat 
de identiteit van de ruilende partijen belangrijk wordt. Door het optreden van 
deze investeringen raken partijen 'locked-in', dat wil zeggen zij raken van 
elkaar afhankelijk. Atomaire ruil wordt in dit verband vervangen door een 
situatie waarin de 'pairwise identity of parties matters'. In geval van conflicten 
wordt de voortzetting van de relatie nadrukkelijk mede in overweging gena
men. 
'Asset specificity' kent verschillende verschijningsvormen. In de eerste plaats 
onderscheidt Williamson de zogenaamde 'site specificity'. Hiervan is sprake 
als twee actoren besluiten, als gevolg van het feit dat zij in technisch-econo
mische zin aan elkaar verbonden zijn, zich in elkaars nabijheid te vestigen. 
Bijvoorbeeld als hoogovens ijzer leveren aan een staalproducent, die weer 
staalplaten Ievert aan een machinefabriek, etc., en zich in elkaars nabijheid 
vestigen om zo de transportkosten te minimaliseren. Er ontstaat een bilate
raal monopolie omdat de kosten verbonden aan het elders opzetten van een 
produktiefaciliteit voor beide partijen zeer hoog zijn. 'Physical asset specifici
ty' ontstaat indien een bepaald produktieproces de aanwezigheid van 
speciale gereedschappen, machines en installaties veronderstelt of als een 
produkt zulke specifieke eigenschappen bezit dat het slechts in een enkele 
toepassing kan worden gebruikt. 'Human asset specificity' betreft de specifie
ke vaardigheden die werknemers op kunnen doen bijvoorbeeld in het 
omgaan met specifieke apparatuur. Van 'dedicated assets' is sprake als er 
investeringen worden gedaan in duurzame produktiemiddelen ten behoeve 
van leveringen aan een specifieke afnemer. 
Deze speciflciteit is echter aileen een probleem voor ruilende partijen indien 
deze aan de ene kant samengaat met begrensde rationaliteit en opportunis
me en aan de andere kant met onzekerheid. Als deze menselijke eigen-
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schappen en dit kenmerk van transacties niet optreden is het volgens 
Williamson mogeHjk dat de ruilende partijen een contract opstellen waarin 
aile relevante 'contingencies' worden omschreven. lndien echter ex ante niet 
aile condities te voorzien zijn of ex post deze condities kunnen veranderen, 
waarbij bovendien opportunistisch gedrag van de van elkaar afhankelijke 
actoren mogelijk is, wordt coOrdinatie van de ruil via de markt te kostbaar. In 
deze situatie moet uitgekeken worden naar specifieke institutionele arran
gementen om de ruil te coOrdineren. 
Ten Have vat de geherformuleerde transactiekostentheorie kernachtig als 
volgt samen {Ten Have, 1993: 23-24): 'De onzekerheid rondom vele transac
ties leidt ertoe dat vaak niet aile relevante condities in een contract zijn te 
specificeren. Begrensde rationaliteit is dan actueel. Dit is geen probleem 
zolang bij eventuele onenigheid over de uitvoering van het contract er voor 
beide partners alternatieve transactiemogelijkheden bestaan. Deze alterna
tieven zijn slechts reeel indien zonder veel produktiviteitsverlies van partner 
gewisseld kan worden. Dit is niet het geval indien er sprake is van aanzienlij
ke transactiespecifieke investeringen; partners zijn dan tot elkaar veroor
deeld. Er zijn dan waarborgen in de vorm van specifieke beheersstructuren 
nodig om de relatie te continueren'. 
Om welke specifieke beheersstructuren of coOrdinatiemechanismen gaat het 
nu? In de eerste plaats vinden we twee mechanismen terug, markt en 
organisatie, die in het eerdere werk van Williamson al een belangrijke plaats 
innemen. In de tweede plaats is Williamson nu van mening (Williamson, 
1985: 83) dat er tussenliggende beheersstructuren mogelijk zijn ('hybrid 
transactions') die vaak voorkomen. Op basis van de combinatie van de 
herhalingsfrequentie van de transactie en de specificiteit van de transactie
ondersteunende investeringen ontstaat de onderstaande matrix (Williamson, 
1985: 79) waarin de bedoelde coOrdinatiemechanismen in kaart worden 
gebracht. Hierbij wordt het transactie-kenmerk onzekerheid op een gemid
deld niveau verondersteld. Dit betekent volgens Williamson dat de onzeker
heid zo groot is dat de begrensd rationale actoren er last van hebben bij het 
overzien van de 'contingencies' van de contracten die zij sluiten. 
In de matrix worden transacties gegroepeerd op basis van de mate waarin 
de transactiepartners hun autonomie behouden. In het geval van 'unified 
governance' (hierarchie) is de autonomie minimaal, op de markt ('market 
governance') is deze maximaal. De genoemde 'market governance' betreft 
de klassieke markt. Hierbij gaat het om gestandaardiseerde transacties van 
homogene goederen en diensten waarbij alternatieve aanbieders eenvoudig 
te vinden zijn. De specifieke identiteit van de partijen is onbelangrijk. De 
transactiespecifieke investeringen zijn laag zodat ook de transactiekosten 
laag zijn. 
Het trilaterale coordinatiemechanisme is van toepassing als de transacties 
enerzijds gekenmerkt worden door een lage frequentie en anderzijds onder
steund worden door investeringen die gematigd of sterk transactiespecifiek 
zijn. Als er eenmaal een dergelijk contract is opgezet, bestaat er een sterke 
neiging tot uitvoering van het contract. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door 
de omvang van de transactiespecifieke investeringen en anderzijds door hun 
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geringe alternatieve aanwendbaarheid. Coordinatie via de markt is in een 
dergelijke situatie onbevredigend. Enerzijds zijn de kosten van het opzetten 
van een specifiek coOrdinatiemechanisme te hoog omdat er sprake is van 
incidentele transacties, terwijl anderzijds het klassieke contractrecht volgens 
Williamson te beperkt is omdat daarin geschillen te snel via de rechter 
worden beslecht. Hierdoor wordt de relatie tussen partijen verstoord. 'Neo
classical contracting' biedt hier een oplossing. Bij geschillen wordt een derde 
partij ingeschakeld die de rol van arbiter toebedeeld krijgt. Williamson 
gebruikt het voorbeeld van een architect die als relatief onafhankelijke expert 
de inhoud van een bouwcontract onderzoekt en beoordeelt. 

Investment Characteristics 

I Frequency Nonspecific Mixed I Idiosyncratic 

l ""'"' '"" .. ~' / governance 

Occasional 1 governance (neoclassical 

I ---+---- contracting) 

Bilateral i Unified 

Recurrent ' (classical governance 1 governance 
contracting) 

(relational cohtracting) 
I I 

• 

l 

Figuur 3.2 Coordinatiemechanismen. 

Een derde groep coOrdinatiemechanismen wordt samengevat onder de titel 
'relational contracting'. Hierin worden de transacties aan de ene kant geken
merkt door een hoge frequentie en aan de andere kant door gematigde of 
zelfs idiosyncratische transactiespecifieke investeringen6

. Als gevolg van 
deze kenmerken bestaat er een druk om ruilrelaties te continueren. Door de 
toegenomen duur en complexiteit van het contract wordt het neo·klassieke 
aanpassingsmechanisme vervangen door 'adjustment processes of a more 
thoroughly transaction-specific ongoing·administrative kind' (Williamson, 
1985: 103). De discrete transactie wordt volledig verlaten. De ruilrelatie krijgt 
de kenmerken van een 'mini society with a vast array of norms beyond those 
centered on the exchange and its immediate processes'. Dit heeft tot gevolg 
dat aanpassingen van het contract plaats vinden tegen de achtergrond van 
de gehele ruilrelatie. Hierbinnen onderscheidt Williamson twee varianten: 
bilaterale coOrdinatie en internalisatie ('unified governance'). Bilaterale 
coOrdinatie is van toepassing indien er sprake is van niet-gestandaardiseer-

6 ldiosyncratisch wil in dit verband zeggen dat de investering door een aanbieder en een 
vrager gedaan worden ten behoeve van deze specifieke ruilrelatie. 
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de transacties die gepaard gaan met gematigd transactiespecifieke investe
ringen. Hierbij blijft de autonomie van de ruilende partijen gehandhaafd. Als 
de transacties idiosyncratisch worden ontstaat er een kleinere prikkel voor 
exteme ruil. lmmers, de individuele marktvraag benadert de totale markt
vraag waardoor de mogelijkheid tot het behalen van exteme schaalvoordelen 
klein wordt. Transacties worden ge'internaliseerd waardoor volgtijdelijke 
aanpassingen eenvoudiger mogelijk zijn zonder de noodzaak tot het veran
deren van overeenkomsten met derden. 
Samengevat zijn de twee 'extreme' coordinatiemechanismen, markt en 
hil!rarchie, aan te duiden als respectievelijk concurrentie en coordinatie. De 
tussenvormen zijn aan te duiden als cooperatie (Ten Have, 1993: 24). Het 
gaat hierbij om vormen van samenwerking zoals co-makership, franchising 
en joint-ventures. Ook economische netwerken kunnen volgens Williamson 
in deze tussenvormen hun plaats krijgen. In een artikel uit 1993 stelt hij: 'the 
suggestion that network analysis is beyond the reach of transaction cost 
economics is too strong. For one thing, many of the network effects descri
bed by Miles and Snow correspond very closely to the transaction cost 
economics treatment of the hybrid form of economic organization' (William
son, 1993: 122). Hiermee lijkt de transactiekosten-benadering aangrijpings
punten te bezitten voor onze doeleinden. Het gaat hier immers om min of 
meer duurzame ruilrelaties tussen twee economische actoren. 
In de beschreven afstemming van transacties en coordinatiemechanismen 
werden tot nu toe slechts twee van de drie dimensies gebruikt waarmee 
Williamson transacties beschrijft: frequentie en 'asset specificity'. Het derde 
kenmerk van een transactie, namelijk de mate van onzekerheid werd steeds 
op een gemiddeld niveau verondersteld7. Wat gebeurt er nu, volgens William
son, indien er sprake is van een verhoogde onzekerheid? Voor de transac
ties die gepaard gaan met niet-specifieke investeringen heeft een verhoogde 
onzekerheid weinig gevolgen. De continu"fteit van relaties heeft een geringe 
waarde omdat nieuwe ruilpartners eenvoudig en snel kunnen worden 
gevonden. Er bestaat dus weinig reden over te gaan tot een ander coordina
tiemechanisme dan de 'market governance'. 
Echter, naarmate de met de transactie gepaard gaande investeringen een 
specifieker karakter hebben zal, aldus Williamson, de behoefte aan een 
conflict oplossend mechanisme groeien. Door de verhoogde onzekerheid 
zullen er grotere contractuele 'gaten' ontstaan, waardoor er meer en verder
gaande aanpassingen noodzakelijk zijn. Dit heeft vooral gevolgen voor de 
transacties die gematigd specifieke investeringen vergen. Als de onzekerheid 
toeneemt hebben deze transacties de neiging te 'vluchten' naar de 'market 
governance', waarbij sprake is van gestandaardiseerde goederen en dien
sten, of het betreffende wordt ge'integreerd in de 'unified governance'. 

7 Williamson stelt hierover: 'uncertainty is assumed to be present in sufficient degree to pose 
an adaptive, sequential decision problem. The oooasion to make succesive adaptations arises 
because of the impossibility (or costliness) of enumerating all possible contingencies and/or 
stipulating appropriate adaptations to them in advance' (Williamson, 1985: 79). 
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Kortom, het bilaterale coOrdinatiemechanisme heeft een instabiel karakter 
indien de vooronderstelling van een gematigde onzekerheid wordt los 
gelaten (Berger, 1990: 12). 
Tot nu toe is de rol van technologie en innovatie slechts impliciet in de 
transactiekostentheorie aan de orde gekomen. lmmers, via de transactie
specifieke investeringen in duurzame produktiemiddelen komt 'embodied 
technology' in de organisatie. De vraag is nu op welke wijze Williamson 
technologie en innovatie aan de orde stelt. In de volgende paragraaf wordt 
hierop ingegaan. 

3.3.2 Technologlsche lnnovatle en de transactlekostentheorie 

In het vroegere werk van Williamson (zie o.a. Williamson, 1975: 176-207) is 
technologische innovatie vooral een vraagstuk van marktstructuur en/of de 
omvang van de innoverende ondernemingen. Hij werpt zich onder meer op 
de bekende economische vraag welke de beste marktvorm is voor het 
genereren van technologische innovaties. Op basis van een overzicht van de 
dan beschikbare empirische literatuur komt Williamson tot de conclusie dat 
de relatie tussen innovatie en marktstructuur verre van eenduidig is. Hij 
verzet zich dan oak tegen bijvoorbeeld de opvattingen van Schumpeter en 
Galbraith die een grote betekenis toekennen aan de innovatie bevorderende 
eigenschappen van de monopolistische marktvorm. Dergelijke uitspraken 
over de samenhangen tussen marktvorm en innovatie8 hebben in de ogen 
van Williamson een te algemeen karakter. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat innovatie vaak opgevat wordt als een concept met een enkele dimensie. 
Voor een goed begrip van innovatie is het volgens hem beter een aantal 
dimensies aan innovatie te onderscheiden. Zo zou men onderscheid dienen 
te maken tussen radicale versus incrementele innovaties, basis- versus 
toegepast onderzoek, complexe versus normale R&D en inventie versus 
ontwikkeling. In grate lijnen komt zijn betoog er op neer dat de positieve 
eigenschappen die toegekend worden aan de innovatiepotentie van grate 
ondernemingen in het Iicht van een aantal'internal organizational failures' in 
feite minder sterk zijn dan vaak wordt gedacht. Zo wordt vaak verondersteld 
dat het merendeel van de radicale innovaties van grate ondernemingen 
afkomstig is. Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat innovaties in grate 
ondernemingen vooral incrementeel van aard zijn. In het Iicht van 'organizati
onal failures' is dit volgens Williamson niet verwonderlijk. Belangrijke nieuwe, 
radicale, innovaties kennen een groat risico. Grote ondememingen zijn 
doorgaans slecht ge'instrumenteerd om dergelijke vernieuwingen door te 
voeren. Bureaucratische procedures en deelbelangen in grote organisaties 
staan dit type vernieuwingen in de weg (Williamson, 1975: 184 en 201). 

8 Ov&rigens dient hier opgemerld te worden dst Williamson technologische innovatie tot uiting 
last komen middels de R&D-prestatie van een ondememing. 
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Williamson werkt deze ideeen verder uit in wat hij een 'system approach' 
noemt Deze benadering is 'an application of market and organizational 
failures analysis to the special problems that technical innovation poses' 
(Williamson: 1975: 197). Een innovatiesysteem is dan een systeem voor het 
ontwerpen, ontwikkelen, produceren en distribueren van nieuwe goederen en 
diensten. Hierbij wordt het innovatieproces in drie fasen onderscheiden: 
inventie, ontwikkeling en diffusie ('final supply'). Williamson stelt zich nu de 
volgende vraag: Heeft een enkele ondememing of organisatievorm optimale 
eigenschappen met betrekking tot deze fasen? Kort en bondig luidt het 
antwoord op deze vraag (Williamson, 1975: 205-206): 'An efficient procedure 
by which to introduce new products is for the initial development and market 
testing to be performed by independent actors and small firms in an industry, 
the succesful developments then to be acquired, possibly through licensing 
or merger, for subsequent marketing by a large multidivision enterprise'. 
Anders gezegd, de rot van kleine ondernemingen voor het proces van 
technologische innovatie ligt vooral in de eerste fasen van het innovatiepro
ces. Aangezien deze eerste fasen van het innovatieproces vaak ongestructu
reerd verlopen en hoge risico's met zich meebrengen, zijn grote onderne
mingen onvoldoende ge"fnstrumenteerd voor deze fasen. Grote ondeme
mingen kampen hier ten opzichte van kleinere ondememingen met de 
nadelen van de zogenaamde 'organizational failures'9. 

Zoals hiervoor reeds is gesteld wordt in het latere werk van Williamson de 
dichotomie tussen markt en hierarchie verlaten en vervangen door een 
continuum met aan beide uiteinden de twee hiervoor genoemde cOOrdinatie
mechanismen met daartussen een aantal hybride vormen. Deze theoretische 
verfijning is ook terug te vinden in het den ken over technologische innovatie 
(Williamson, 1985: 143-144). 
De vraag is nu: hoe worden de coordinatiemechanismen beTnvloed door de 
inpassing van innovatie in het transactiekostenmodel? Ter beantwoording 
van deze vraag introduceert Williamson een extra dimensie namelijk de 
innovatiepotentie van een goed of een dienst. Hieronder wordt verstaan de 
mate waarin geleverde goederen of diensten voor de afnemer de potentia in 
zich hebben om kostenbesparingen te realiseren. Stet nu dat een bedrijf de 
behoefte heeft aan een voortdurend aanbod van goederen waarbij de 
transacties niet aileen kunnen verschillen in de mate waarin zij worden 
ondersteund door specifieke investeringen maar ook wat betreft hun innova
tiepotentie. In het geval van de levering van goederen die enerzijds worden 
gekenmerkt door lage transactiespecifieke investeringen en anderzijds door 
een lage innovatiepotentie ligt aankoop via de markt voor de hand. Naarmate 
de asset specificity hoger wordt zal ceteris paribus de kans dat de betreffen
de levering van goederen wordt geTnternaliseerd groter worden. 

9 De 'organizational failures' van grote ondememingen die in dit verband door Williamson 
WOlden genoemd zijn onder meer: <a> grote ondememingen worden vaak conservatief; <b> zijn 
slecht in staat 'venture capital' aan te trekken; <c> grote ondememingen burocratiseren; <d> 
hebben moeite innovatief gedrag van medewerkers goed te belonen. 
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De situatie wordt anders in het geval van een hoge innovatiepotentie. Het is 
hierbij raadzaam een onderscheid te maken tussen kostenbesparingen die 
generiek zijn en die toe te eigenen zijn. In het eerste geval betreft het 
besparingen die snel door concurrerende leveranciers worden herkend en 
ge'imiteerd. In het tweede geval is dit niet mogelijk en kunnen de besparingen 
door de afnemer ejgen worden gemaakt. Beide vormen van kostenbesparing 
kunnen in verschillende mate worden ondersteund door transactiespecifieke 
investeringen. Generieke kostenbesparingen gaan volgens Williamson vaak 
gepaard met lage transactiespecifieke investeringen zodat 'market governanM 
ce' het meest geschikte co6rdinatiemechanisme is. De aankoop van goedeM 
ren waarvan de kostenbesparingen toe te eigenen zijn en die ondersteund 
wordt door hoge transactiespecifieke investeringen vragen andere co6rdina
tiemechanismen. Hij komt tot de volgende redenering (Williamson, 1985: 
143): 'The tension is that while the buyer will want both to participate in the 
benefits of innovation and to encourage supply stage investments of an 
efficient (transaction specific) kind, the supplier's incentives to innovate [ .... ] 
will be diminished if the supply stage is integrated. A complex tradeoff 
situation is thus posed when the potential incentive benefits are great and the 
transaction is characterized by substantial asset specificity'. lndien deze 
condities van toepassing zijn zullen de hybride organisatievormen volgens 
Williamson het meest van toepassing zijn10

• 

De theoretische uitspraken van Williamson over de relatie tussen technologi
sche innovatie en de transactiekostentheorie zijn door ons op de volgende 
wijze samengevat: 

Tbi31Thl"h" r coOrcr ti h . a e .. ec no oa1sc e mnova re en 1na emec amsmen 

lnnovatie- Kosten- 'asset' specificiteit 
potentieel besparing 

'non-specific' 'mixed' 'ideosyncratic' 

Laag Markt ? Verticale 
integratie 

Generiek Markt ? ? 
Hoog 

Toe te eigenen ? Hybride ? 

Wat onmiddellijk opvalt is de verhoogde complexiteit van de analyse door de 
introductie van het concept technologische innovatie in de transactiekosten
theorie. lmmers, in feite hebben we te maken met een matrix waarin tenmin-

10 Williamson illustreert deze redenering met een voorbee/d waarin een producent van 
computerrandapparatuur in samenwerking met een software-huis een grafische app/icatie 
ontwikkelt. In plaats van een ovemame van het software-huis bestuit de producent tot een co
makership waarbij hij een dee/ van de investeringen voor zijn rekening neemt (Williamson, 1985: 
159). 
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ste vier ingangen gebruikt moeten worden, te weten: het innovatiepotentieel 
van goederen, de mogelijkheden van toeeigening, de 'asset' specificiteit van 
de investeringen die de transacties ondersteunen en de onzekerheid waar
mee de transacties worden omgeven. Deze laatste dimensie wordt door 
Williamson steeds op een constant, gematigd, niveau verondersteld. Boven
dien blijkt dat de dimensie 'frequentie van de ruil', die in de eerdere beschou
wingen over de coOrdinatiemechanismen een medebepalende rol speelt, nu 
uit de analyse is verdwenen. 
Wellicht is deze toegenomen complexiteit de reden dat Williamson er niet 
meer in slaagt zijn analyse op aile punten 'af te maken'. Zoals het boven
staande overzicht toont, wordt een aantal cellen niet ingevuld. Dit roept 
natuurlijk de vraag op, welk coordinatiemechanisme van toepassing is indien 
bijvoorbeeld geldt dat <a> het innovatiepotentieel van een geleverd goed 
laag is; <b> de kostenbesparende mogelijkheden van de innovatie adequaat 
toe te eigenen zijn; en <c> de transacties gepaard gaan met gemengde 
transactiespecifieke investeringen. Zijn dan de hybride mechanismen van 
toepassing of neigen bedrijven in deze omstandigheid naar internalisatie als 
coOrdinatiemechanisme van transacties? Williamson laat ons dan in het 
ongewisse. 

3.4 Kritiek op de transactiekostentheorie 

In de economische theorievorming rond organisaties neemt de 'New Instituti
onal Economics' (NEI) een belangrijke plaats in. Hierbinnen gaat veel 
belangstelling uit naar de kern van de NEI, de transactiekostentheorie. 
Groenewegen stelt hierover (1989: 110): 'de belangstelling is wellicht te 
danken aan de schjjn dat [ .... ]de transactiekostentheorie in vergelijking met 
de neoklassieke theorie een veelheid van potentieel verklarende variabelen 
tot de analyse toelaat. De methodologie van de NEI blijft echter neoklassiek 
van aard'. Het handelen van de economische actor wordt immers groten
deels bepaald door zijn streven naar minimalisatie van de transactiekosten. 
Een specifieke combinatie van de kenmerken van een transactie resulteert 
hierbij tot de keuze voor een bepaald coOrdinatie-mechanisme. Dit leidt tot de 
conclusie dat de transactiekostentheorie eerder te beschouwen is als een 
verfijning dan als een alternatief van de micro-economische theorie van de 
onderneming. 
De transactiekostentheorie van Williamson is niet zonder kritiek gebleven. 
Zowel Groenewegen (1989: 105-110) als Hagedoorn (1990: 22) bespreken 
een aantal verzamelde punten van kritiek. In de eerste plaats noemen beiden 
de problemen die er bestaan rond de operationalisering van het begrip 
transactiekosten. In de transactiekostentheorie wordt bijvoorbeeld veronder
steld dat de economische actoren ex ante een idee hebben omtrent de aard 
en de hoogte van deze kosten en op basis van deze kennis het geschiktste 
coordinatiemechanisme kiezen. Echter onzekerheid en begrensde rationali
teit maken de waarde van deze inschattingen twijfelachtig. 
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In de tweede plaats wijst Groenwegen op het 'functionalistische' karakter van 
de theorie. Hij doelt hiermee op de veronderstelde samenhang tussen 
(transactie)kosten en economisch handelen. In Williamsons ogen wordt het 
economisch handelen van actoren (het scheppen, veranderen en opheffen 
van economische organisatievormen) bepaald door het streven naar kosten
minimalisatie. De aldus ontstane organisatievormen bestaan omdat zij op 
effici~nte wijze hun coordinerende rol vervullen. Enerzijds beaamt Groene
wegen het feit dat transactiekosten een rol spelen bij de ontwikkeling van 
organisatievormen, maar anderzijds stelt hij dat 'governance structures' niet 
Iauter ontstaan op grand van efficientieredenen, maar het resultaat zijn van 
een samenspel van meerdere, verschillende factoren die sociaal, econo
misch of juridisch van aard kunnen zijn. Hoewel Williamson in een aantal 
artikelen (zie bijvoorbeeld Williamson, 1993: 112-113) in toenemende mate 
de invloed van niet-economische factoren onderkent blijft hij van mening dat 
'transaction cost economics holds that economizing on transaction costs is 
mainly responsible for the choice of one form of capitalist organization over 
another' (Williamson, 1993: 125). 
Hagedoorn noemt tenslotte nog de volgende punten van kritiek zonder deze 
punten van een nadere toelichting te voorzien: 

het methodologisch individualisme; 
het ontbreken van de staat als een regulerend mechanisme11 ; 

de nadruk die wordt gelegd op opportunistisch gedrag; 
het hoge niveau van abstractie van de theorie; 
het ontbreken van een rol van betekenis van strategische opties. 

Aan deze punten van kritiek zouden we het volgende kunnen toevoegen. In 
de eerste plaats willen we wjjzen op het a-historische karakter van de 
transactiekostentheorie. De mate waarin transactiekosten, in de zin van de 
kosten van het marktmechanisme, een rol spelen in economische beslis
singsprocessen is ons inziens mede afhankelijk van het specifieke tijdsge
wricht dat men in ogenschouw wenst te nemen. Zo zou men kunnen bewe
ren dat in de tijd dat de stadseconomie~n een belangrijke rol speelden, de 
kosten van het marktmechanisme relatief laag waren als gevolg van de 
overzichtelijkheid van de (vaak agrarische) markten. Mede onder invloed van 
een verdergaande arbeidsdeling en intemationalisering ging de overzichte
lijkheid van markten voor een deel verloren. Met andere woorden, het 
economische proces werd gekenmerkt door een toegenomen complexiteit 
waarin het produceren en verkrijgen van informatie een belangrijkere rol ging 
spelen. Hierdoor nam het relatieve belang van informatie- en transactiekos
ten in de totale produktiekosten toe {zie ook: Ter Hart & Lambooy, 1989: 44-
46). In dit Iicht zou men de opkomst van de zogenaamde 'zakelijke dienstver-

11 Overigens moet opgemerf<t won:Jen dat D. C. Norlh een verruiming in de transactiekostenthe
orie heeft aangebracht waarin wal een expliciete rol voor de staat is weggelegd. Met behulp van 
een juridisch apparaat is de overheid in staat de naleving van contracten te waarborgen. Zander 
de overheid kunnen de transactiekosten zo hoog oplopen dat contracten niet tot stand komen (zie 
verder: Groenewegen, 1989: 99-102). 
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lening' kunnen plaatsen, die in dit verband mede tot functie hebben de 
gerezen complexiteit te reduceren. De opkomst van de modeme informatie
en telecommunicatietechnologie betekent voor een aantal markten, bijvoor
beeld de financi~le markten, een mogelijke daling van de transactiekosten. 
Door de snelle uitwisseling van informatie zijn marktpartijen snel op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Hierdoor wordt de rol van de transactie
kosten in relatieve zin minder belangrijk. 
In de tweede plaats richt onze kritiek zich op het veronderstelde opportunisti
sche gedrag van economische actoren. In de door Williamson ontwikkelde 
transactiekostentheorie is opportunisme niet het resultaat van de transacties 
van actoren, maar een 'onderliggende realiteit' (Nootenboom, 1992a: 5). 
Zeker in combinatie met gematigd transactiespecifieke investeringen Ievert 
deze assumptie problemen op. In dat geval investeren economische actoren 
zodanig in duurzame activa ter ondersteuning van de transacties dat zij in 
zekere mate van elkaar afhankelijk worden, zij raken 'locked in'. In de visie 
van Williamson ontstaat dan een situatie van 'small numbers', waarin de 
kans dat een van de actoren zich opportunistisch gedraagt, groot wordt. 
Hoewel Williamson stelt dat een actor ex ante niet weet of en in welke mate 
een andere actor opportunistisch gedrag vertoont, zijn wij van mening dat de 
basis voor het doen van dergelijke investeringen, gezien de mogelijke kans 
op waardeverlies, wei erg smal wordt. Gezien het grote aantal samenwer
kingsverbanden tussen ondernemingen spelen naast opportunisme kennelijk 
ook nog andere factoren een rol bij het aangaan van economische relaties 
tussen organisaties. 
Williamson neemt aan dat kostenminimalisatie het belangrijkste criterium is 
waarmee economische actoren een coordinatiemechanisme kiezen. Groene
wegen wees hiervoor al op het feit dat ook andere, veelal niet-economische, 
factoren hierbij een rol kunnen spelen waarbij hij deze factoren niet nader 
specificeert. In het Iicht van hetgeen in hoofdstuk 1 aan de orde is gekomen 
is het volgens ons mogelijk aan te geven dat meerdere, specifiek economi
sche, criteria een rol kunnen spelen naast kostenminimalisatie. In het eerste 
hoofdstuk is een aantal trends beschreven, zoals ontwikkelingen in de 
marktvraag, technologische ontwikkelingen en specialisatie. Een en ander 
heeft tot consequentie dat de mate waarin organisaties in staat zijn zich aan 
te passen aan veranderingen in technologie en markt en tegelijkertijd kunnen 
innoveren en kwalitatief hoogwaardig kunnen produceren van belang is. Met 
andere woorden, naast kosten worden kwaliteit, aanpassings- en innovatief 
vermogen belangrijke criteria voor het kiezen van een geschikt coordinatie
mechanisme. 

3.5 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk werd getracht een antwoord te krijgen op de vraag op welke 
wijze de relatie tussen bedrijf en omgeving een plaats krijgt in de 
transactiekosten-benadering van Williamson. Tevens werd ingegaan op de 
rol van technologie en innovatie in deze benadering. 
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De transactiekostenbenadering maakt deel uit van de neo-institutionele 
economie. Deze groep benaderingen gaat uit van het gemeenschappelijke 
idee dat instituties niet exogeen zijn aan het economische proces. De 
werking van instituties moet worden verklaard waarbij aangenomen wordt dat 
er sprake is van een wederzijdse beTnvloeding van instituties, informatie- en 
transactiekosten en economische resultaten. 
In de transactiekostenbenadering staan ruil en ruilprocessen centraal. Het 
primaire object van studie is de transactie. Williamson, die het werk van 
Cease uitbouwt, gaat uit van de veronderstelling dat aan elke transactie 
kosten verbonden zijn. Het gaat Williamson er nu om te specificeren welke 
omstandigheden bepalen hoe transacties worden gecOOrdineerd. 
Wat betreft de kenmerken van het menselijk handelen bij het verrichten van 
transacties worden twee veronderstellingen gebruikt. In de eerste plaats is er 
sprake van begrensde rationaliteit. Economische actoren handelen qua 
intentie rationeel maar zijn als gevolg van de eigenschappen van de 
menselijke geest beperkt in hun rationele mogelijkheden. Dit betekent dat 
besluitvorming veelal plaatsvindt onder de veronderstelling van onvolkomen 
informatie. In de tweede plaats wordt verondersteld dat het menselijke 
handelen gekenmerkt wordt door opportunisme. Oat wil zeggen dat economi
sche actoren bij economische ruil hun eigen belang najagen waarbij oneer
lijkheid niet wordt geschuwd. Er worden eveneens twee eigenschappen van 
de omgeving onderscheiden. Enerzijds de mate waarin ruilprocessen met 
onzekerheid zijn omgeven. Anderzijds het aantal partijen dat een bepaald 
goed kan aanbieden. De vier genoemde eigenschappen hebben invloed op 
het ontstaan van transactiekosten. 
Eigenschappen van het menselijke handelen en van de omgeving worden 
met elkaar in relatie gebracht. Zo is begrensde rationaliteit aileen problema
tisch als er tevens sprake is van een zekere mate van onzekerheid. In dit 
geval kunnen ruilende partijen aile contingencies niet meer overzien en 
hebben de neiging transacties te internaliseren. De kans op opportunisme is 
het grootst als er slechts weinig aanbieders zijn. Een vrager van goederen 
kan in dit geval minder eenvoudig een contract afbreken en een andere 
aanbieder kiezen. Dit heeft tot gevolg dat transacties worden geinternali
seerd. 
De hoogte van de transactiekosten wordt bepaald door de eigenschappen 
van de transactie. Er worden drie eigenschappen onderscheiden: de mate 
waarin transacties ondersteund worden door specifieke investeringen ('asset 
specificity'), de frequentie waarmee de transacties worden uitgevoerd en de 
mate van onzekerheid. 
Door het maken van combinaties van deze drie dimensies van transacties 
ontwerpt Williamson een continuom van coOrdinatiemechanismen. Aan het 
ene eind hiervan bevindt zich het coOrdinatiemechanisme 'markt'. Dit wordt 
gebruikt als er sprake is van een gematigde onzekerheid, waarbij de transac
ties verder gekenmerkt worden door een lage frequentie en een lage specifi
citeit van de transactie-ondersteunende investeringen. Het andere eind wordt 
gevormd door internalisatie of organisatie. Oak hier is sprake van een 
gematigd niveau van onzekerheid, maar nu is de frequentie van de transac-
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ties hoog en de investeringen die de transacties ondersteunen zijn zeer 
specifiek. 
Gezien het onderwerp van deze studie is met name het bilaterale coordina
tiemechanisme van belang. Dit mechanisme wordt gekozen als de transac
ties een niet-gestandaardiseerd karakter hebben en tevens gekenmerkt 
worden door gematigde 'asset specificity' en een hoge frequentie. Er ontstaat 
tussen autonoom blijvende, ruilende partijen een afhankelijkheidsrelatie die 
er voor zorgt dat de ruilrelatie een min of meer duurzaam karakter heeft. Min 
of meer om dat dit coordinatiemechanisme volgens Williamson een instabiel 
karakter heeft. Bij hogere onzekerheidsniveaus kiezen ruilende partijen voor 
andere coordinatie-mechanismen. 
De introductie van technologische innovatie in de transactiekosten-benade
ring wordt mogelijk door twee additionele dimensies van transacties te 
onderscheiden: de innovatiepotentie van een goed dat wordt geruild en de 
mate van toeE!!igenbaarheid van kostenbesparingen. De hybride coordinatie
mechanismen (bilaterale coordinatie) komen in beeld als geleverde goederen 
een hoge innovatiepotentie bezitten, de kostenbesparingen toe te eigenen 
zijn en de transacties ondersteund worden door gematigd specifieke investe
ringen. 
Op welke wijze krijgt nu de relatie tussen bedrijf en omgeving in de transac
tiekostenbenadering vorm? Een bedrijf of organisatie wordt in de benadering 
voorgesteld als een institutie waarmee transactiekosten kunnen worden 
geminimaliseerd. De omgeving bestaat uit aanbieders en heeft daarnaast als 
eigenschap onzekerheid. Bedrijf en omgeving worden met elkaar verbonden 
via de transactie. 
Op het eerste oog lijkt de transactiekosten-benadering aangrijpingspunten te 
bieden voor de bestudering van economische relaties tussen autonome 
organisaties. We wijzen in dit verband in de eerste plaats op het feit dat in 
deze theorie de institutionele randvoorwaarden van de ruil en de invloed die 
hiervan uitgaat op bijvoorbeeld technologische innovatie niet exogeen en 
constant verondersteld worden maar juist onderwerp van studie zijn. 
In de tweede plaats kan gewezen worden op het belang van assumpties als 
begrensde rationaliteit en onzekerheid. Aangezien Williamson van mening is 
dat 'the basic problem with which organizations must contend is adapting 
effectively to uncertainty' (Williamson, 1981: 569), kan geconcludeerd 
worden dat coOrdinatiemechanismen op te vatten zijn als voorzieningen 
waarmee de economische actor, mede onder invloed van de werking van 
begrensde rationaliteit, deze markt- en omgevingsonzekerheid tracht te 
reduceren. Een gedachtengang die oak in de organisatiewetenschappen al 
lange tijd terug te vinden is. 
In de derde plaats is de introductie van het concept 'asset specificty' relevant. 
Mede op basis hiervan maakt Williamson het bestaan van de zogenaamde 
gemengde coOrdinatiemechanismen mogelijk. Binnen dit type mechanismen 
ontstaat, tenminste bij gematigde transactiespecifieke investeringen, afhan
kelijkheid tussen economische actoren waardoor zij hun relatie binnen 
bepaalde grenzen zo veel mogelijk willen continueren. In het geval van 
technologische innovatie zijn onder bepaalde omstandigheden de eerder 
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genoemde gemengde 'governance structures' eveneens van belang. Hier
mee wordt aannemelijk gemaakt dat duurzame relaties tussen economische 
actoren juist in het geval van technologische innovatie belangrijk kunnen zijn. 
Toch biedt de transactiekosten-benadering uiteindelijk, zo luidt onze conclu
sie, onvoldoende aangrijpingspunten voor de bestudering van de invloed van 
economische relaties op het innovatieproces. De belangrijkste redenen die 
aanleiding geven tot deze conclusie zijn: 

De assumptie van opportunisme zorgt er voor dat duurzame economi
sche relaties tussen autonome actoren geen lang Ieven beschoren zijn. 
Op de vraag waarom economische structuren desondanks vaak een 
duurzaam karakter hebben moet Williamson het antwoord schuldig 
blijven; 
De benadering blijkt zich niet te kunnen onttrekken .aan een aantal 
kenmerken van de micro-economische theorie van de ondememing. Dit 
blijkt onder meer uit het feit dat aileen kostenefficientie de verklarende 
factor is in de keuze van een bepaald coordinatiemechanisme en het 
gebezigde methodologische individualisme. Ruilende actoren zijn in 
feite marionetten aan de touwtjes van een streven naar transactiekos
tenminimalisatie; 
De hybride coOrdinatiemechanismen blijken een instabiel karakter te 
bezitten tenminste als er sprake is van een verhoogde onzekerheid. Dit 
lijkt in strijd te zijn met de waarnemingen van onderzoekers die juist 
een sterke groei van dit type coOrdinatie menen waar te nemen {bijv. 
Barley, Freeman & Hybels, 1992: 323 of Kogut, Shan & Walker. 1992: 
354) vaak in sectoren die een sterke dynamiek vertonen zoals de bio
technologie. 

Op het moment dat technologische innovatie in het transactiekostenmodel 
wordt geTntroduceerd verliest de benadering wat ons betreft een groot deel 
van haar zeggingskracht. Dit komt door het feit dat Williamson er niet in 
slaagt om aile door hem gehanteerde concepten en onderscheidingen op 
een consistente en volledige wijze aan elkaar te relateren. 
lnnovatie is per definitie een activiteit die omgeven is met grote onzekerhe
den. Ondanks deze eigenschap komt Williamson tot de conclusie dat onder 
bepaalde voorwaarden de hybride coordinatiemechanismen van toepassing 
zijn. Volgens ons doet dit vreemd aan. lmmers, Williamson stelt zelf dat juist 
dit coordinatiemechanisme gevoelig is voor de mate van onzekerheid. Juist 
deze 'governance structure' heeft een instabiel karakter. 
Tevens zijn wij van mening dat technologische innovatie in de transactiekos
tenbenadering op een te eenvoudige wijze wordt geconceptualiseerd. In zijn 
eerste publicaties reduceert Williamson technologische innovatie tot R&D
activiteiten. In zijn latere werk wordt innovatie in feite het inkopen van 
goederen met een hoog innovatiepotentieel. Wat wil zeggen dat met het 
gebruik van een ingekocht goed, al dan niet toe te eigenen, kostenbesparin
gen zijn te realiseren. Hierbij verliest Williamson het bedrijfsinterne deel van 
het innovatieproces volledig uit het oog. In feite zijn we nu terug bij af. Het 
blijkt dat technologie en innovatie ook in de transactiekostenbenadering 
exogeen, want ingekocht, worden gehouden. Zowel de wijze waarop de 
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aanbieder van een goed met een hoog innovatiepotentieel realiseert, als de 
activiteiten die de koper ontplooit om de kostenbesparingen te effectueren 
blijven in de benadering volkomen duister. 
De transactiekosten-benadering kan onzes inziens niet goed uit de voeten 
met technologie en innovatie omdat zij zich volledig concentreert op ruil en 
ruilprocessen. Hierdoor hebben de coordinatiemechanismen !outer een 
functie ten behoeve van de al/ocatie van hulpbronnen. lnnoveren is echter 
het verbeteren van bestaande hulpbronnen of het creeren van nieuwe 
hulpbronnen om een bater produkt of proces te verkrijgen. Zowel organisa
ties als economische relaties zijn in het kader van innovatie meer dan 
allocatiemechanismen. Het zijn instituties die naast allocatieve eigenschap
pen, ook hulpbronnen kunnen verbeteren en economische waarde kunnen 
genereren. Dit leidt tot de conclusie dat de conceptualisering van innovatie 
en instituties (onderneming en economische relaties) in de transactiekosten
benadering te smal is (zie ook: Chesnais, 1996: 26). 
In de hoofdstukken 4 en 5 wordt, met de in hoofdstuk 2 ge'fntroduceerde 
open systeem-benadering van organisaties en de resource-benadering, de 
economische netwerkbenadering aan de orde gesteld. Wederom wordt 
gekeken of de wijze waarop de relatie tussen bedrijf en omgeving en de rol 
van innovatie hierin wordt geconceptualiseerd ons aangrijpingspunten biedt 
voor de bestudering van de invloed van economische relaties op innovatie
processen van industriele ondernemingen. 
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4. De economische netwerkbenadering 

4.1 lnleiding 

In hoofdstuk 2 werd duidelijk dat de resource-benadering een bruikbaar 
startpunt vormt voor de analyse van de invloed van economische relaties op 
innovatieprocessen. De wijze waarop de relatie tussen bedlijf en omgeving in 
beeld werd gebracht en het voluntaristische karakter van de benadering 
warden als de belangrijkste pluspunten gezien. Er bleek echter geen aan
dacht besteed te worden aan technologische innovatie. Uit het betoog in 
hoofdstuk 1 werd duidelijk dat zowel in produktie als in beleid meer aandacht 
geschonken werd aan economische structuren en hun invloed op het 
economische functioneren van ondernemingen, zeker als het om technologi
sche innovatie gaat. De economische netwerkbenadering moet in dit Iicht 
gezien worden en kan tevens beschouwd worden als een economische 
variant op de resource dependency-benadering. Deze economische net
werkbenadering wordt in dit hoofdstuk ge'fntroduceerd. In het daarop volgen
de hoofdstuk 5 zal worden nagegaan welke de betekenis van deze benade
ring is voor de analyse van de innovativiteit van industriele ondememingen. 
In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal: 
1. Welke zijn de belangrijkste vooronderstellingen en grondbegrippen van 

de economische netwerkbenadering? 
2. Op welke wijze worden in de economische netwerkbenadering industri-

ele markten gemodelleerd? 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst worden enige achtergronden 
van de netwerkbenadering geschetst (paragraaf 4.2). Daarna worden de 
belangrijkste veronderstellingen beschreven (paragraaf 4.3). Vervolgens 
wordt in paragraaf 4.4 ingegaan op de grondbegrippen van de benaderingen: 
het economische netwerk en zijn samenstellende delen, economische 
relaties en actoren. In de daarop volgende paragraaf (4.5) wordt het netwerk
model van HAkansson beschreven. In paragraaf 4.6, tenslotte, vatten we de 
belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk samen en trekken we enkele 
conclusies. 

4.2 De economische netwerkbenadering: enkele achtergronden 

In traditionele micro-economische benaderingen wordt verondersteld dat de 
actoren - bedrijven en consumenten - zich opstellen als maximaliseerders 
van winst of nut. Het analytische middelpunt van de theorie is volkomen 
concurrentie. Grote aantallen vragers en aanbieders worden met elkaar 
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verbonden door een informatiestroom die prijs- en hoeveelheidssignalen 
omvat. Als gevolg van de homogeniteit van de goederen is de identiteit van 
een economische actor onbelangrijk. Monopolistische marktstructuren en 
duurzame, complexe relaties tussen economische actoren worden gezien als 
het evenwicht verstorende afwijkingen van deze ideale situatie. 
De economische netwerkbenadering is van een andere aard. De benadering 
beschrijft economische structuren in termen van netwerken en tracht het 
handelen van in het netwerk betrokken actoren te begrijpen mede in het Iicht 
van de verschillende posities die zij in het netwerk innemen. Hierdoor is de 
omgeving niet meer 'faceless' maar krijgt als het ware een gezicht. Lundvall 
(1988: 349-350) somt enkele verschillen tussen de netwerkbenadering en de 
traditionele micro-economische theorie op: 

De traditionele benadering concentreert zich op economische beslis
singen op basis van een gegeven hoeveelheid informatie, terwijl de 
netwerkbenadering zich concentreert op economische processen, bijv. 
innovatieprocessen, waarbij zowel de kwaliteit als kwantiteit van de 
informatie die actoren ontvangen kan varieren, waarbij tevens de 
volledige informatie-symmetrie tussen actoren vervalt; 
In de 'main stream'-benadering is de allocatie van een gegeven hoe
veelheid economische waarden het belangrijkste economische pro
bleem. In de netwerkbenadering ligt de nadruk meer op het bestuderen 
van het vermogen van een economie om economische waarde met 
nieuwe eigenschappen voort te brengen; 
De 'main stream'-benadering heeft een atomistisch perspectief op de 
economie. De netwerkbenadering hanteert een perspectief waarin de 
interdependenties tussen formeel onafhankelijke economische actoren 
centraal staan. 

Netwerken en de netwerkbenadering kunnen zich verheugen in een toene
mende belangstelling. Op zichzelf is dat verwonderlijk aangezien het concept 
verre van nieuw is. Reeds lange tijd wordt het netwerkconcept gebruikt in de 
technische wetenschappen, in het bijzonder bjj het management van com
plexe systemen zoals communicatie- en transportsystemen (DeBresson & 
Amesse, 1991: 363). In de jaren '60 en '70 wordt het concept vooral gebruikt 
door sociologen en psychologen om normen en waarden, ruil en macht te 
onderzoeken. In de jaren '80 vormen netwerken een krachtige metafoor in de 
sociale wetenschappen, hoewel opgemerkt moet worden dat toepassingen in 
de economische wetenschappen nog schaars zijn (Beije, Groenewegen & 
Nuys, 1993: 19; Meeus & Oerlemans, 1993c: 60). De hedendaagse netwerk
benadering wordt door Cook & Whitmeyer (1992: 115) beschouwd als een 
kruisbestuiving tussen een aantal verschillende disciplines met elk eigen 
theoretische en empirische oogmerken. Zij zijn van mening dat de netwerk
benadering in de sociale wetenschappen haar wortels heeft in drie bronnen: 
de empirische sociale antropologie, de sociometrie en in mathematische 
benaderingen zoals de grafentheorie en de 'biased net theory'. 
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4.3 De economische netwerkbenaderlng: vooronderstellingen 

Het netwerkconcept wordt door verschillende wetenschapsdisciplines 
ingezet voor de analyse van diverse onderzoekseenheden: individuen in 
R&D-projecten (Allen: 1977), technische artefacten (Gille: 1985; Hughes: 
1983) en interorganisationele relaties {Khandwalla: 1972; Turk: 1977; Pfeffer 
& Salancik: 1978). Met name in de sociologie en economie wordt het net
werkconcept de laatste jaren vooral gebruikt voor studies over organisaties. 
Het netwerkperspectief op organisaties1 gaat uit van een aantal vooronder
stellingen (Nohria, 1992b: 4-8). 
In de eerste plaats kunnen organisaties gezien worden als (sociale) netwer
ken, dat wil zeggen dat organisaties bestaan uit patronen van duurzame 
bindingen tussen onderdelen. Hierbij gaat het niet aileen om formele binding
en, zoals in organogrammen of input-output-tabellen, maar ook minder 
formele relaties zoals bijvoorbeeld vriendschap of de uitwisseling van 
informatie en kennis. 
Ten tweede wordt de omgeving van een organisatie opgevat als een netwerk 
van andere organisaties. Zoals we in hoofdstuk 2 hebben gezien wordt door 
de inbreng van de open systeembenadering in de organisatiewetenschappen 
de relatie tussen de organisatie en haar omgeving geproblematiseerd, 
waarbij bepaalde eigenschappen van de omgeving (onzekerheid of de mate 
van schaarste van hulpbronnen) het functioneren van de organisatie mede 
bepalen. Vaak worden de actoren die deze eigenschappen beTnvloeden over 
het hoofd gezien. Aanhangers van het netwerkperspectief betogen dat de 
belangrijkste elementen uit de omgeving andere organisaties zijn waarmee 
geruild wordt. Het gaat dan niet aileen om de identificatie van die elementen 
maar ook om het relatiepatroon tussen die elementen. Om deze patronen te 
kunnen ontdekken dient men uit te stijgen boven het niveau van de individue
le onderneming en het systeem dat bestaat uit relevante actoren en hun 
relaties te analyseren. Nohria vat een en ander als volgt samen: 'a network 
perspective on organization-environment relations pushes beyond abstract 
notions of environmental uncertainty, resource dependencies, and institutio
nal pressures. It seeks to locate the precise source of the environmental 
forces by analyzing the pattern of relationships among the organizations that 
make up the environment' (1992b: 6). In dit verband zijn relevante actoren 
leveranciers, afnemers, concurrenten of regelgevende instanties. 
Ten derde wordt in de netwerkbenadering verondersteld dat het handelen 
van actoren mede verklaard kan worden uit hun netwerkrelaties. Het relatie
patroon van een actor blijkt vaak een betere voorspeller van het handelen 
van een actor te zijn dan de intrinsieke eigenschappen van die actor (DiMag
gio, 1991 : 89). In deze zin heeft bijvoorbeeld de mate van afhankelijkheid van 

1 Het begrip organisatie moet hier niet aileen opgevat worden in de betekenis van bedrljf of 
ondememing. Het heeft hier de betekenis van een mense/Qk samen/evings- of samenwerkingsver
band (Zie ook: Lammers, 1989: 28). Het kan dus gaan om lndividuen, groepen, afdellngen, 

~ : ondememingen, regia's, sectoren of economieSn. 
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een organisatie in een netwerk een grotere verklarende waarde dan de 
omvang van die organisatie. 
Ten vierde wordt verondersteld dat netwerken de mogelijkheden tot hande
len van actoren beperken en vergroten ('networks are constraining and 
enabling'), terwijl omgekeerd netwerken een resultaat zijn van dat handelen. 
Hiermee wordt de kern van een oude discussie in de economie en sociologie 
geraakt, namelijk het handelen-structuur probleem. Hoewel dit probleem 
vooral in de sociologie veel aandacht heeft gekregen komt zij in de economie 
in zekere zin ook aan de orde. In de economie wordt veelal erkend dat 
structuren het handelen beinvloeden. Echter deze invloed krijgt veelal de 
vorm van beperkingen, terwijl in de sociologie zowel de beperkende als de 
stimulerende werking van structuren wordt benadrukt. Bijvoorbeeld in micro
economische beschouwingen over marktvormen (volledige mededinging, 
oligopolie of monopolistische concurrentie) is sprake van een samenhang 
tussen structuur (marktvorm) en het handelen van economische actoren 
(prijs- of hoeveelheidsaanpassing). Een ander voorbeeld kan ontleend 
worden aan de theorie van de industril!le organisatie. Eind jaren vijftig maakt 
Bain, later gevolgd door Scherer, het zogenaamde 'structure-conduct
performance'-paradigma populair (Davies et.al, 1991: 2-10). In dit kader 
worden onder meer studies gemaakt van de relatie tussen produktdifferentia
tie en produktstrategie. Een en ander kan Hendrikse & Schreuder echter niet 
afhouden van een relatief negatieve conclusie over de bijdragen van de 
economie aan de bestudering van organisaties (1990: 277): 'Vergeleken met 
de inbreng van andere disciplines is de bijdrage van de economie tamelijk 
bescheiden gebleven'. 
De discussie over de samenhang tussen structuur en handelen heeft onder 
meer door bijdragen van Mark Granovetter een krachtige impuls gekregen. 
Volgens Granovetter is er in de sociale en economische wetenschappen 
vaak sprake van een 'undersocialized' of 'oversocialized conception of 
human action' (1985: 481). Voortbouwend op de utilitaristische traditie wordt 
in de klassieke en neoklassieke economie gebruik gemaakt van een geato
miseerde visie op het menselijk handelen. In deze traditie is in feite sprake 
van een ideaal-typische situatie waarin het handelen en de instituties niet 
worden be'fnvloed door (sociale) structuren en relaties. Relaties tussen 
economische actoren leveren slechts fricties voor een goede marktwerking. 
De laatste jaren krijgt de invloed van (sociale) structuren en relaties op het 
economisch handelen meer aandacht in de economische wetenschappen 
(Grabher, 1993b: 2). Sociale invloeden worden hier niet opgevat als markt
fricties, maar worden ge'fnterpreteerd als afwijkingen van rationeel handelen. 
Sociale invloeden krijgen vorm via processen waarin actoren zich gewoonten 
en normen verwerven die hun handelen op een mechanistische wijze 
bepalen. Met andere woorden, de sociale context determineert het handelen 
van actoren omdat de gewoonten en normen volledig door de actoren 
ge'fnternaliseerd worden. Hier is sprake van een 'oversocialized conception 
of human action' omdat sociale invloeden gezien worden als externe krach
ten die het handelen van actoren conditioneren waarbij relaties en structuren 
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door de internalisering in feite niet relevant zijn. Kortom, ook hier is sprake 
van een geatomiseerde actorperspectief (Grabher, 1993b: 2). 
Granovetter vat een en ander als volgt samen: 'In the undersocialized 
account, atomization results from narrow utilitarian pursuit of self-interest; in 
the oversocialized one, from the fact that behavioral patterns have been 
internalized and ongoing social relations thus have peripheral effects on 
behavior. That the internalized rules of behavior are social in origin does not 
differentiate this argument from a utilitarian one, in which the source of utility 
functions is left open, leaving room for behavior guided entirely by consensu
ally determined norms and values - as in the oversocialized view. Under- and 
oversocialized resolutions of the problem of order thus merge in their atomi
zation of actors from immediate social context' (1985: 485). 
Granovetter werkt deze gedachte verder uit in zijn behandeling van de 
samenhang tussen handelen en structuur. Kernpunt van zijn gedachte is: 
'that behavior and institutions to be analyzed are so constrained by ongoing 
relations that to construe them as independent is a grievous misunderstan
ding' (Granovetter, 1985: 482). Hij wijst op het idee dat het economisch 
handelen van actoren is ingebed ('embedded'): 'Embeddedness refers to the 
fact that economic action and outcomes, like all social action and outcomes, 
are affected by actors' dyadic (pairwise) relations and by the structure of the 
overall network of relations' (Granovetter, 1992: 33). Hij noemt dit respectie
velijk het relationele en het structurale aspect van inbedding. Bij het relatio
nele aspect gaat het niet aileen om de functionele relatie tussen twee 
actoren, bijvoorbeeld het op een technische arbeidsdeling gebaseerde 
onderscheid tussen een werker en een toezichthouder, maar ook om de 
sociale relatie tussen hen. Deze laatste is een functie van eerder gepleegde 
interactie. De structurale aspecten van inbedding hebben een subtieler en 
indirecter effect op het economisch handelen. Hierbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om de invloed van de hechtheid van een netwerk op de hoeveelheid 
informatie die een actor ontvangt. 
De relaties in het netwerk zijn een uitdrukking van de interdependenties 
tussen organisaties. In deze zin zijn netwerken 'structures which are created 
to coordinate and/or regulate the actions of the relevant organizations or 
actors with respect to the interdependencies between them' (Godfroij, 1993: 
77). De relevante organisaties of actoren hebben een belang bij deze 
coordinatie omdat het handelen van bepaalde organisaties invloed heeft op 
de mate waarin andere organisaties hun activiteiten kunnen uitvoeren. 
In de vorige alinea werd beweerd dat de relatiepatronen mede verklarend 
zijn voor het handelen van actoren, met andere woorden dat structuren 
invloed hebben op het handelen. Dit wekt wellicht de indruk dater sprake is 
van een deterministische benadering. Dit is niet het geval. De relaties van 
een actor beperken of vergroten de handelingsmogelijkheden, maar dit 
betekent niet dat actoren hun positie niet kunnen veranderen. Netwerken 
worden voortdurend geconstrueerd, gereproduceerd en veranderd als gevolg 
van het handelen van actoren. Hieruit ontstaan relatiepatronen met een 
relatief stabiel karakter. Dit neemt niet weg dat nieuwe relaties kunnen 
worden aangegaan en bestaande kunnen worden beeindigd. Met andere 
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woorden, in de netwerkbenadering worden actoren niet gezien alsof zij 
atomen zijn die vastzitten in een kristalrooster, waarbij elk handelen van een 
actor wordt gedetermineerd door zjjn structurale positie. Actoren zijn actief 
en doelgericht, voortdurend doende hun positie te verbeteren of bezig de 
positie van andere actoren te beTnvloeden. Samengevat: 'networks are as 
much process as they are structure, being continually shaped and reshaped 
by the actions of actors who are in turn constrained by the structural positi
ons in which they find themselves' (Nohria, 1992b: 7). 
Deze vier beschreven vooronderstellingen vormen de uitgangspunten van 
het netwerkperspectief op economische processen. In de volgende paragra
fen worden de grondbegrippen van de economische netwerkbenadering 
beschreven. 

4.4 De economische netwerkbenadering: grondbegrippen 

4.4.1 lnlelding 

In de nu volgende subparagrafen worden enkele belangrijke begrippen en 
hun achtergronden uit de netwerkbenadering beschreven. Eerst wordt het 
begrip economisch netwerk behandeld. Daarna wordt ingegaan op de 
samenstellende delen van een netwerk, namelijk economische relaties en 
actoren. 

4.4.2 Het begrip economisch netwerk 

Kort gezegd gaat het in de netwerkbenadering om actoren en de relaties 
tussen hen. Knoke & Kuklinski definieren een netwerk dan ook als 'a specific 
type of relation linking a defined set of persons, objects or events' (1991: 
175). De personen, objecten of gebeurtenissen die deel uit maken van een 
netwerk worden actoren of 'nodes' genoemd. Deze actoren bezitten bepaal
de eigenschappen. Het gaat hier om intrinsieke kenmerken van actoren, dat 
wil zeggen dat deze eigenschappen bestaan los van eventuele relaties met 
andere actoren. Voorbeelden hiervan zijn leeftijd, sekse of intelligentie. 
Daarnaast bestaan netwerken uit relaties tussen personen, objecten of 
gebeurtenissen. Relaties kunnen worden omschreven als 'actions or qualities 
that exists only if two or more entities are considered together' (Knoke & 
Kuklinski, 1991: 174). Een relatie is geen intrinsieke eigenschap van een 
geTsoleerde actor, maar een kenmerk van de verbinding tussen actoren. 
Anders gezegd, relaties zijn context-specifiek. Enkele voorbeelden zijn de 
mate van vriendschap tussen leerlingen op een school of de omvang van de 
economische ruil tussen organisaties. Relaties en hun kenmerken verande
ren of verdwijnen als een actor zich terugtrekt uit een interactie, terwijl zijn 
intrinsieke eigenschappen onafhankelijk van een bepaalde context blijven 
bestaan. 
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Deze definitie van een netwerk heeft vrijwel geen inhoud, zij beschrijft slechts 
de samenstellende delen van een netwerk. In een meer inhoudelijke benade
ring kunnen met betrekking tot het concept netwerk twee benaderingen 
onderscheiden worden. Bij beida gaat het om relaties waarin actoren op 
elkaar worden betrokken (Christensen et.al., 1990: 21; DeBresson & Ames
sa, 1991: 365; Lundgren, 1991: 91; Powell, 1991, 265; Lundvall, 1992b: 51; 
Gelsing, 1992: 118; Godfroij, 1993: 72; Williamson, 1993: 122). 
In de eerste benadering wordt een netwerk gezien als een structuur waarin 
economische goederen worden gealloceerd. Anders gezegd, het gaat hier 
om een transactieperspectief op netwerken (De Bresson & Amesse, 1991: 
366). Netwerken worden gezien als georganiseerde markten. Markt en 
hi!rarchie zijn in deze optiek de uitersten op een continuom waarop vormen 
van coordinatie van economisch handelen (economische ruil) worden 
geplaatst. Het criterium waarmee deze coordinatievormen worden ingedeeld 
is de mate van autonomie die actoren bezitten ten aanzien van dit handelen. 
Een netwerk is hier een systeem waarmee de ruil tussen economische 
actoren kan worden gereguleerd en dat tot doel heeft efficiente en betrouw
bare transacties mogelijk te maken (Godfroij, 1993:76). Er is sprake van een 
georganiseerde markt omdat er bij de ruil tussen de partijen afstemming 
plaatsvindt om efficiente en betrouwbare ruil te bewerkstellingen waarbij de 
ruilende partijen hun autonomie grotendeels behouden. Op de 'gewone' 
markt is deze afstemming er in deze vorm niet, terwijl in de hierarchische 
organisatie coOrdinatie van de ruil gerealiseerd wordt via flattering. 
De tweede benadering met betrekking tot de conceptualisering van netwer
ken vindt zijn wortels in de organisatiewetenschappen. Netwerken worden 
gezien als 'loosely coupled systems' (Weick, 1976). Het zijn instituties die het 
handelen tussen organisaties coOrdineren waarbij de autonomie van een 
individuele organisatie niet meer wordt beperkt dan strikt noodzakelijk. Deze 
visie kan het 'embeddedness'-perspectief op netwerken genoemd worden en 
sluit sterk aan bij de ideeen van Granovetter. Netwerken worden niet gezien 
als een tussenvorm tussen markt en organisatie, maar zijn een 'distinct 
method of coordination' (Richardson, 1972). 
De vraag is nu of de twee geschetste benaderingen eigenlijk wei hetzelfde 
op het oog hebben. Enerzijds lijkt dit het geval omdat het in beida benade
ringen gaat om door relaties gebonden actoren. Anderzijds moeten we 
concluderen dat dit niet het geval is. Er blijken fundamentele verschillen te 
bestaan tussen de twee benaderingen. Een eerste verschil heeft betrekking 
op de conceptualisering van het menselijk handelen in beida visies op 
netwerken. 
Confronteren we de visie van Granovetter, zoals geschetst in paragraaf 4.3 
met de twee hiervoor geschetste perspectieven op netwerken dan kunnen 
we het volgende opmerken. In het transactieperspectief op netwerken gaat 
het primair om alternatieve structuren waarmee marktrelaties, d.w.z. transac
ties tussen actoren, kunnen worden vormgegeven. Er is afhankelijkheid 
omdat partjjen bepaalde goederen nodig hebben en daarom willen ruilen. De 
transacties kunnen worden gereguleerd met behulp van instituties, zoals 
netwerken, omdat deze bescherming bieden tegen onzekerheid, risico en 
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opportunistisch gedrag. Hoewel netwerken in dit perspectief een rol spelen, 
hebben zij veelal een instabiel karakter. Er bestaat een tendens om transac
ties die op een of andere manier via de markt lopen te internaliseren. Dit 
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door twee factoren. Zoals we in hoofdstuk 3 
reeds hebben gezien, zijn actoren in dit perspectief begrensd rationeel en 
opportunistisch. De begrensde rationaliteit heeft tot gevolg dat actoren niet in 
staat zijn aile contingenties van langdurige relaties te overzien. Er kunnen 
zich te veel onverwachte of niet te voorziene ontwikkelingen voordoen. 
lnternalisatie van transacties heeft tot gevolg dater weinig behoefte is om te 
anticiperen op deze contingenties: coordinatie vindt plaats binnen de organi
satie. De tweede reden betreft het veronderstelde opportunisme van actoren, 
wat wil zeggen dat actoren primair hun eigen belang nastreven waarbij 
misleiding en bedrog niet worden geschuwd. Hodgson formuleert het als 
volgt (1988: 211): 'Following the tradition of individualistic social scientists, 
[het transactie-perspectief op netwerken, LO] puts forward a model of 
individual human nature (i.e. 'opportunism') and recklessly-assumes that this 
applies equally to quite different forms of institutional arrangemenL .. No 
recognition is made of the effect of the institutional environment in moulding 
actions and beliefs'. 
Anders gezegd, in het transactieperspectief op netwerken is zowel sprake 
van een 'under-' als een 'oversocialized conception of human action'. Hierin 
representeert de markt het eerstgenoemde concept omdat hier sprake is van 
geatomiseerde ruilende actoren waarbij de structurerende rol van (sociale) 
relaties grotendeels genegeerd wordt De oplossing voor dit 'orde'-probleem 
wordt gevonden met hulp van de 'oversocialized conception of hierarchical 
power within the firm' (Grabher, 1993b: 4): opportunisme wordt gereduceerd 
via hierarchische besluitvorming. 
Het 'embeddedness'-perspectief op netwerken tracht een dergelijke atomise
ring van economische actoren te voorkomen. De coordinatie krijgt vorm via 
interactie tussen actoren. Hierbij vormen de kosten van de ruil, prijzen van de 
geruilde goederen en kosten om de ruil mogelijk te maken, slechts een van 
de kenmerken van de interactie. Anders gezegd, een transactie is een 
specifieke vorm van (economisch) handelen. Daarnaast kan een actor vanuit 
zijn positie in het netwerk via interactie gebruik maken van hufpbronnen van 
andere actoren. Het gaat hierbij om fysieke hulpbronnen, zoals machines, 
gereedschappen of grond- en hulpstoffen, maar ook om hulpbronnen zoals 
kennis en kunde die in andere organisaties aanwezig zijn. Het bedoelde 
verschil is ook op een andere wijze aan te duiden. In het transactieperspec
tief heeft de relatie tussen twee actoren een dimensie: de ruil. In het 
embedded-nessperspectief op netwerken hebben de relaties meerdere 
dimensies zoals afhankelijk, duurzaamheid of vertrouwen. 
De relaties van een organisatie in het netwerk bepalen daardoor mede de 
mogelijkheden en beperkingen van de organisatie om haar economische 
activiteiten te realiseren. Het netwerk vormt voor een organisatie op deze 
wijze een 'window of opportunities and constraints'. Omdat deze uitspraak 
van toepassing is op elke organisatie die deel uitmaakt van een netwerk, 
wordt hier in feite gewezen op het bestaan van interdependentie tussen 
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organisaties. Omdat de ene organisatie voor haar functioneren voor een deel 
afhankelijk is van een andere organisatie, hebben beide belang bij het 
voortbestaan van een relatie, tenminste als aan bepaalde voorwaarden wordt 
voldaan. Anders gezegd, in het 'embeddedness'-perspectief hebben organi
saties naast hun eigen belang ook wederzijdse belangen. Hierdoor gaat 
wederzijdse afstemming van het handelen oak een rol spelen. Godfroij 
(1993: 75) stelt hierover: 'In contrast [t.o.v. het transactieperspectief, LO], 
cooperative action is a form of interaction where actors are oriented to 
common goals, and are interdependent because they can deliver comple
mentary contributions ..... Generally speaking, cooperative action encompas
ses contracting between the actors. In this case transactions are a part and 
precondition of cooperative action'. Omgekeerd hoeft dit echter niet het geval 
te zijn. 
Grabher (1993b: 4-5) voegt hier nag aan toe dat het 'embeddedness'
perspectief het temporeel reductionisme van het transactie-perspectief tracht 
te vermijden. Temporeel reductionisme wil in dit verband zeggen dat transac
ties gezien worden als discrete, geTsoleerde gebeurtenissen. Transacties 
worden dan behandeld alsof zij geen verleden hebben en alsof toekomstige 
verwachtingen geen invloed op huidige transacties zouden hebben. In het 
'embeddedness'-perspectief wordt getracht dit te voorkomen door relaties 
tussen actoren centraal te stellen. In deze relaties begint het ruilproces niet 
elke dag opnieuw, maar is gebaseerd op de wederzijdse ervaringen die de 
ruilende partijen in de loop van de tijd hebben opgedaan. 
Een tweede belangrijk verschil tussen het transactie- en het embeddedness
perspectief op netwerken heeft betrekking op de functie van netwerken en in 
het verlengde hiervan de wijze waarop een onderneming wordt geconceptua
liseerd. Zoals gezegd worden netwerken in het transactie-perspectief 
geplaatst tussen markt en organisatie, terwijl in het embeddedness-perspec
tief naar voren wordt gebracht dat netwerken een aparte vorm van coordina
tie zijn. Wat is nu het verschil? lmmers, oak in het transactie-perspectief is 
sprake van coordinatie. De aandacht dient zich dan oak te richten op de 
vraag water gecoordineerd wordt. Chesnais (1996: 26) is van mening dat 
netwerken in het transactie-perspectief slechts een coordinerende rol spelen 
ten behoeve van de allocatie van hulpbronnen. Dezelfde functies worden in 
dit perspectief overigens toegedicht aan markten en ondememingen. Zij 
staan immers op hetzelfde continuom. In het transactie-perspectief zijn 
ondernemingen en netwerken 'second best' oplossingen: de markt vormt het 
beste coOrdinatiemechanisme voor de allocatie van hulpbronnen. 
Chesnais stelt dat dit een (te) smalle conceptualisering is van de ondeme
ming. Het transactie-perspectief is wat hem betreft een doodlopend spoor. 
Hij komt tot dit oordeel omdat deze wijze van voorstelling een aantal sleutel
dimensies van de onderneming buiten beschouwing laat, namelijk 'their 
resource-, value-, and surplus-creating attributes and their capacity for 
strategic conduct' (Chesnais, 1996: 26). Hij ziet de onderneming als de locus 
van de moderne economie omdat zij hulpbronnen transformeert. De allocatie 
van hulpbronnen is hierbij ondergeschikt aan hun transformatie. lmmers, de 
ondernemingen onderscheiden zich van elkaar en beconcurreren elkaar op 
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basis van hun vermogen hulpbronnen te transformeren. Oat wil zeggen, het 
maken van nieuwe of verbeterde produkten of processen. 
Als een onderneming niet meer gezien wordt als een institutie die louter zorg 
draagt voor de allocatie van hulpbronnen, maar als institutie die beschikt 
over eigenschappen waarmee hulpbronnen kunnen worden voortgebracht en 
verbeterd, dan is de volgende vraag hoe economische relaties tussen 
ondernemingen dan gezien worden? Het ligt voor de hand dat Chesnais 
economische relaties een functie toedicht die in het verlengde ligt van zijn 
conceptualisering van de ondememing. Ondernemingen gaan relaties aan 
en vormen netwerken omdat ze hun krachten willen bundelen. Via deze 
verbindingen zijn ondememingen in staat hun produktieve en innovatieve 
mogelijkheden te combineren waarbij het geheel meer is dan de som der 
delen. Samengevat: in het transactie-perspectief op netwerken dienen 
ondernemingen en economische relaties voor de allocatie van hulpbronnen. 
In het emdeddeness-perspectief hebben ondernemingen en netwerken 
produktieve eigenschappen. 

4.4.3 Economische relaties in netwerken 

Netwerken bestaan ook uit relaties tussen actoren. Als het gaat om de 
invloed van externe organisaties op het innovatieproces van industriele 
ondernemingen, zoals in de probleemstelling gesteld, is een nadere om
schrijving van het begrip economische relatie op zijn plaats. lmmers, de 
invloed van de externe organisaties krijgt vorm via deze relaties. De vraag is 
nu welke dimensies aan dergelijke relaties toegekend dienen te worden? 
Gaat het in deze relaties louter om de uitwisseling van schaarse hulpbron
nen, of zijn er nog andere eigenschappen van belang? 
Als startpunt voor de beantwoording van deze vragen nemen we als uit
gangspunt dat we de atomistische conceptualisering willen vermijden. Dit 
betekent enerzijds dat een relatie primair economisch is, maar ook andere 
dimensies heeft. Anderzijds stellen we dat de ruil onlosmakelijk verweven is 
met verschillende maatschappelijke organisaties en structuren. Anders 
gezegd, een economische relatie is het construct waarbinnen een aantal 
activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij is de economische ruil een noodzake
lijke, doch onvoldoende, voorwaarde voor de karakterisering van een 
economische netwerkrelatie. 
Wat bepaalt nu of een ruil een economische ruil is? Williamson ziet ruil als 
een activiteit die hoofdzakelijk technisch bepaald wordt. Er is sprake van 
economische ruil als een 'good or service is transferred across a technologi
cally separable interface. One stage of activity terminates and another 
begins' (Williamson, 1981: 552). Hierin klinkt de al eerder aangestipte 
atomisering van het handelen door. Economische ruil kan kennelijk plaatsvin
den zonder dat expliciet rekening wordt gehouden met instituties zoals 
overheidsregulering, gewoonten of tradities. 
Hodgson (1988: 150) stelt zich op het standpunt dat de kern van economi
sche ruil ligt in de overdracht van eigendomsrechten. Elk ontwikkeld ruilsys-
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teem kent een wettelijk systeem waarin de rechten en bescherming van 
eigendom worden omschreven. Dit wordt aangevuld met regels die geba
seerd zijn op gewoonten en precedenten. Fourie (1991: 42) vult dit standpunt 
aan. De overdracht van eigendomsrechten is een noodzakelijke, maar 
onvoldoende eigenschap, zo stelt hij. lmmers, bij een schenking is ook 
sprake over een overdracht van eigendom zonder dat er sprake is van ruil in 
een economische zin. Anderzijds zijn er gevallen denkbaar waarbij er sprake 
is van economische ruil zonder dat eigendom overgedragen wordt. Dit is 
bijvoorbeeld het geval indien een partij het recht krijgt om een bepaald goed 
te gebruiken. 
In het Iicht van deze discussie formuleert Fourie (1991) drie belangrijke 
eigenschappen van economische ruil. Een eerste belangrijk element is het 
'quid pro quo' principe. Bij economische ruil is steeds sprake van door de 
ruilende partijen begrepen wederkerigheid. Kort gezegd: iets wordt geruild 
tegen iets. In de tweede plaats is er sprake van een overeengekomen 
ruilverhouding (veelal uitgedrukt in geld}. Deze ruilverhouding is een uitdruk
king van zowel de ruilverhouding zelf, als de voorwaarden waaronder het 
'iets-voor-iets'-principe vorm krijgt. Een derde, volgens Fourie, essentieel 
element van economische ruil is gelegen in de betekenisgeving door de 
ruilende actoren, zoals de gepercipieerde behoefte van een actor aan een 
goed of het handelen dat nodig is om in de gevoelde behoefte te voorzien2• 

'Although an economic exchange has many other dimensions .... , the econo
mic aspect can be seen to be dominant, qualifying or leading aspect, impres
sing its indelible stamp on the way the other aspects are realized or actuali
zed. This is what makes the parties to an economic exchange buyer and 
seller' (Fourie, 1991: 42). Deze benadering vertoont sterke overeenkomsten 
met wat Hodgson (1988: 167) het 'impurity principle' noemt. Dit betekent dat 
elk (sub)systeem naast een dominante dimensie, in dit geval een economi
sche, ook andere dimensies kent die noodzakelijk zijn voor het functioneren 
van het geheel. We komen hierop later nog terug. Samengevat: 'an econo
mic exchange is an economically qualified purposeful! interchange of com
modities on the basis of a quid pro quo obligation at a mutually agreed upon 
exchange ratio' (Fourie, 1991: 43). 
Op deze wijze geformuleerd past het begrip economische ruil in het 
'embeddedness'-perspectief. Dit komt op verschillende plaatsen tot uiting 
(Fourie, 1991: 44-45}. In de eerste plaats wordt duidelijk dat het om ingebed
de ruil gaat. lmmers, ruil vindt plaats omdat twee partijen behoeften en 
wensen hebben. Behoeften en wensen van actoren kunnen aileen begrepen 
worden vanuit de maatschappelijke context waarbinnen deze actoren zich 
bevinden. In de tweede plaats is er bij economische ruil sprake van noodza-

2 Weber omschrljft economisch handelen op de volgende wijze (1968: 339): We shall speak 
of economic action only if the satisfaction of a need depends, in the actor's judgement, upon some 
relatively scarce resources and a limited number of possible actions, and if this state of affairs 
evokes specific reactions. Decisive for such action is, of course, the fact that this scarcity is 
subjectively presumed and that action is oriented to it. 
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kelijke relaties tussen actoren. Met andere woorden, economische ruil kan 
niet zonder externe relaties tussen van elkaar afhankelijke actoren. De door 
twee partjjen gevoelde behoefte tot ruil is het relationele aspect van inbed
ding van de ruil, terwijl de aan de maatschappelijke context gerelateerde 
behoeften en wensen wijzen op het structurale aspect van de inbedding. 

In het Iicht van het bovenstaande wordt in de economische netwerkbenade
ring naast de economische ruil, een aantal andere dimensies van economi
sche relaties onderscheiden (Hakansson, 1989: 22-24; Ford, Hakansson & 
Johanson, 1990: 383; Johanson & Mattson, 1991: 258-260; Grabher, 1993b: 
8-12; Hakansson & Snehota, 1995: 6-10): 

Continuileit 
Belangrijke economische relaties tussen ondernemingen worden vaak 
gekenmerkt door hun continulteit of relatieve stabiliteit. Netwerkrelaties 
hebben een duurzaam karakter. In de micro-economische benadering 
vertonen ondernemingen 'spot market'-gedrag: er is sprake van steeds 
wisselende, eenmalige relaties tussen ondernemingen. De markt is als 
gevolg hiervan 'faceless'. De economische netwerkbenadering stelt hier 
tegenover dat ondernemingen functioneren in min of meer stabiele structu
ren. Zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 5 is deze duurzaamheid van 
economische relaties een noodzakelijke voorwaarde voor de overdracht van 
kennis bij innovatie. 

Afhankelijkheid 
De genoemde duurzaamheid van relaties in netwerken gaat samen met het 
ontstaan van (wederzijdse) afhankelijkheid. Deze interdependentie is veelal 
een gevolg van een aanpassingsproces tussen actoren in netwerken. Het 
aanpassingsproces kan op verschillende aspecten betrekking hebben. Het 
kan gaan om technische aanpassing waarbjj produkten en/of processen op 
elkaar worden afgestemd. Aanpassingen kunnen betrekking hebben op 
terrain van logistiek, waarbij bijvoorbeeld voorraden en leveringen in lijn 
worden gebracht. Tevens kan gedacht worden aan financiele of administra
tieve aanpassingen. Tenslotte kunnen organisaties tot afstemming komen als 
het gaat om technologische ontwikkeling. Op dit laatste komen nog uitge
breid terug in hoofdstuk 5. 
Ook Johanson & Matson (1991: 252) benadrukken het feit dat relaties meer 
dimensies bezitten dan aileen een economische. Zij nemen het hiervoor 
genoemde aanpassingsproces als aangrijpingspunt en concluderen dat deze 
aanpassingen om een aantal redenen van belang zijn. 
In de eerste plaats versterken de aanpassingen de bestaande interdepen
denties tussen organisaties. Hierbij stellen zij dat er veelal sprake is van 
enige asymmetrie, in die zin dat de mate van afhankelijkheid tussen partijen 
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kan verschillen3
• In de tweede plaats kunnen de aanpassingen leiden tot een 

situatie waarin actoren 'voice' prefereren boven 'exit' (Hirschman, 1970: 83}. 
Elke relatie bevat naast samenwerkings- ook conflictelementen. Als gevolg 
van de gepleegde aanpassingen zijn partijen eerder bereid wegen te zoeken 
om conflicten op te lessen binnen de relatie ('voice'} dan te kiezen voor 
alternatieve leveranciers of afnemers ('exit'} omdat de laatste keuze veelal 
moeilijk en kostbaar is. 
Zowel Hakansson (1987: 23} als Johanson & Matson (1991: 259} wijzen, in 
de derde plaats, op het dynamische karakter van economische relaties 
tussen organisaties. De eerder genoemde aanpassingen geven aan dat er 
binnen relaties enige ruimte voor verandering bestaat. Actoren zijn in staat 
om te gaan met veranderingen in hun relatieve posities in het netwerk. 
Netwerken zijn geen structuren die voor eens en altijd vastliggen maar 
bezitten binnen bepaalde grenzen een zekere dynamiek. Binnen bepaalde 
grenzen, omdat de in een relatie betrokken partijen steeds af zullen wegen of 
de 'baten' van de aanpassingen de 'kosten' zullen overtreffen. Met kosten en 
baten wordt hier niet aileen gedoeld op economische kosten en baten, maar 
bijvoorbeeld ook op afwegingen omtrent de mate waarin men de eigen 
onafhankelijkheid en identiteit wenst te behouden. 
In de vierde plaats kunnen de interactieprocessen leiden tot de ontwikkeling 
van een wederzijdse orientatie. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van 
bijvoorbeeld een gemeenschappelijke 'taal' met betrekking tot technische 
zaken, contracten en standaardisatie van produkten of processen. Een 
belangrijk aspect van de wederzijdse orientatie betreft de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke kennis: 'knowledge which the parties assume each has 
about the other and upon which they draw in communicating which each 
other. This mutual knowledge may refer to resources, strategies, needs and 
capabilities of the parties and, in particular, to their relationships' (Johanson 
& Matson, 1991: 259}. 

Vertrouwen 
Bij de behandeling van het begrip 'economische ruil' is naar voren gekomen 
dat in dit begrip het economische dominant is, maar dat er andere, secundai
re, dimensies van belang zijn die zorg dragen voor het functioneren van het 
geheel. Verschillende auteurs wijzen in dit verband op de rol van vertrouwen 
bij economische ruil en relaties (Granovetter, 1985; Hodgson, 1991: Saxeni
an, 1994; Kollock, 1994}. In 1974 wijst Kenneth Arrow al op het feit dat 
vertrouwen een belangrijk smeermiddel is voor de efficiente werking van 
economische systemen (1974: 23}. 

3 Hakansson & Snehota (1995: B) zijn echter van mening dat relaties tussen ondememingen 
juist gekenmerlct worden door symmetrie, met name met betrekking tot de betrokken hu/pbronnen. 
Volgens ons is symmetrie wellicht van toepassing in specifieke situaties, bijvoorbeeld als het gaat 
om re/aties tussen ondememingen van dezelfde grootte. Maar ook dan /ijkt asymmetrie frequenter 
voor te komen. 
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Het ontstaan van vertrouwen tussen ruilende partijen is slechts mogelijk bij 
een zich herhalende ruil, met andere woorden als er sprake is van interde
pendentie tussen actoren. In Kollock's definiering van het begrip vertrouwen 
zien we dit terug: 'An action demonstrates trust if it increases one's vulnerabi
lity to another whose behavior is not under one's control. It refers to the 
conscious regulation of one's dependence on another' (Kollock, 1994: 319). 
Zich herhalende ruil is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde. 
De ruil dient ook onder invloed te staan van enige onzekerheid. lmmers, bij 
zekere situaties is er sprake van informatie-symmetrie tussen partijen en 
wordt het vertrouwen van partijen niet op de proef gesteld. Hieraan zouden 
wij nog toe kunnen voegen dat het gaat om relatiespecifiek vertrouwen. Het 
gaat niet zo zeer om de mate van vertrouwen in de werking van een systeem 
in het algemeen, maar om het feit of de ruil met een identificeerbare partij 
een voldoende mate van vertrouwen bezit. Met andere woorden, vertrouwen 
kan een deel van de onzekerheid, waarmee een economische relatie is 
omgeven, terugdringen 

Formalisatie 
Vaak worden relaties tussen ondememingen gekenmerkt door een lage 
graad van formalisatie. Hoewel formele contracten tussen ondememingen 
gebruikelijk zijn is hun rol beperkt (Hakansson & Snehota, 1995: 8). De reden 
hiervoor is gelegen in het feit dat formele contracten niet effectief zijn bij het 
reguleren van onzekerheid en conflicten waarmee de relaties zijn omgeven. 

Bernvloeding 
Het gaat hier om de mate waarin de actoren in het netwerk via hun relaties 
bepaalde bedrijfsactiviteiten beTnvloeden. Commandeur, Moerman & Taal 
(1989: 213) zijn van mening dat deze beTnvloeding mede de inhoud van een 
economische netwerkrelatie bepaalt. 

Contactfrequentie 
Een van de kenmerken van relaties tussen economische actoren die betrok
ken zijn bij interactie is de contactfrequentie. Bijvoorbeeld het feit dat er in 
dergelijke relaties een confrontatie plaatsvindt tussen verschillende soorten 
technologieen leidt er vaak toe dat actoren regelmatig contact met elkaar 
moeten houden. 

lnformatie- en kennisoverdracht 
De goederenstroom tussen vrager en aanbieder kan gepaard gaan met 
informatie- en kennisoverdracht. Deze overdracht kan voor de interacterende 
partijen verschillende functies hebben. Deze informatie- en kennisoverdracht 
kan een functie hebben in het voorspoedig Iaten verlopen van de verschillen
de produktieprocessen. Een voorbeeld hiervan is de overdracht van kennis 
of informatie over de specifieke samenstelling van geleverde grondstoffen 
die nodig is om de verdere verwerking ervan in het produktieproces van de 
afnemer goed te doen verlopen. 
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Op basis van de geschetste eigenschappen van economische relaties blijkt 
dat economische netwerkrelaties in de eerste plaats een dominante econo
mische inhoud bezitten. Aanvullend hierop speelt, in de tweede plaats, een 
aantal andere dimensies een belangrijke rol. Anders gezegd, economische 
netwerkrelaties zijn niet aileen een kanaal waarin de uitwisseling van schaar
se goederen plaatsvindt, maar waarin bovendien andere vormen van 
uitwisseling hun weg kunnen vinden. 
Met deze onderscheidingen kunnen tevens netwerkrelaties onderscheiden 
worden van louter economische relaties. Hierbij worden de louter economi
sche relaties gekenmerkt door een sterke accentuering van de uitwisseling 
van schaarse goederen, waarbij andere dimensies een marginale rol hebben 
of zelfs afwezig zijn. Economische netwerkrelaties kennen naast de uitwisse
ling van goederen nog andere eigenschappen (bijv. duurzaam en 
afhankelijkheid), die zich veelal in de loop der tijd ontwikkelen, waardoor 
economische netwerken gezien kunnen worden als relatief stabiele structu
ren. Deze stabiliteit van de structuur mag niet de indruk wekken dat er 
binnen de samenstellende delen van een netwerk eveneens stabiliteit 
bestaat. Het tegendeel is het geval. Hierop komen we later nog terug. 

4.4.4 Actoren in netwerken 

In de netwerkbenadering spelen, naast de relaties, ook actoren een belang
rijke rol. Zij bezitten de hulpbronnen, voeren de activiteiten uit en hebben 
relaties. In principe kan het hier gaan om een individu, groepen individuen, 
organisaties of groepen organisaties. Nu maakt de probleemstelling duidelijk 
dat het in ons geval aan de ene kant gaat om industri~le organisaties en aan 
de andere kant om netwerken. Dit roept twee vragen op. De eerste vraag is: 
kunnen (industri~le) organisaties beschouwd worden als actoren? De tweede 
vraag luidt: hoe verhouden organisaties en netwerken zich tot elkaar? In 
deze paragraaf worden beide vragen beantwoord. 
Ondernemingen zijn te beschouwen als collectieven van georganiseerde 
individuen. Op zich zijn deze individuen weer te beschouwen als actoren. 
Echter, in een organisatorische context handelen individuen niet louter en 
aileen als individuen. Zij handelen voor een belangrijk deel op basis van 
functies die zij binnen de organisatie vervullen. De individuele actor vervult 
deze functie op grond van de doelen, regels en machtsrelaties die in de 
organisatie worden geconstrueerd en waarvan hij deel uit maakt. Een 
individuele actor is in deze zin een vertegenwoordiger van een organisatie, 
waarbij deze actor een bepaalde functie vervult. Een individuele actor 
handelt grotendeels op basis van zijn rol in de organisatie (Ring & Van de 
Ven, 1994: 95). Binnen deze context heeft elke actor een zekere keuzevrij
heid. Dit maakt een organisatie een collectief van georganiseerde actoren. 
In aansluiting hierop kunnen we organisaties beschouwen als actoren. Het 
feit dat het gaat om een collectief van georganiseerde actoren geeft aan dat 
organisaties over geTnstitutionaliseerde middelen beschikken die het mogelijk 
maken als een geheel te handelen. Dit is precies waarom individuen een 
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organisatie vormen. Er wordt een systeem geconstrueerd waarmee actoren 
door inbreng en combinatie van hulpbronnen hun individuele beperkingen 
kunnen overwinnen. 'In other words, that an organization can be an actor 
because the organization is a system, more precisely: because the organiza
tion has a system which enables it to act as a unit' (Godfroij, 1993: 79). 
De tweede vraag betreft het onderscheid tussen organisatie en netwerk. In 
paragraaf 4.4.2 werd duidelijk dat economische relaties tussen organisaties 
op te vatten zijn als coOrdinatiemechanismen die zowel een allocatieve als 
een hulpbronnen verbeterende functie hebben. Dit roept de vraag op waar
om de betrokken partijen niet ondergebracht worden in een organisatie. 
Kennelijk bieden netwerken bepaalde voordelen ten opzichte van intemalisa
tie. Alter & Hage {1993: 36-37) noemen in dit verband onder meer de 
mogelijkheid tot snelle aanpassing aan veranderde technologie~n en markt
omstandigheden, de mogelijkheid tot verkorting van de ontwikkeltijd van 
nieuwe produkten en toegang tot nieuwe markten. Zowel Grabher (1993b: 9-
10) als Godfroij (1993: 77) refereren in dit verband aan Weick, die netwerken 
beschouwt als zogenaamde 'loosely coupled systems' in vergelijking met 
organisaties die beschouwd worden als 'tightly coupled systems'. 
Anders gezegd, netwerken en organisaties zijn in essentie geen verschillen
de fenomenen. Beide zijn te beschouwen als structuren gericht op de 
coOrdinatie en/of regulering van het handelen met betrekking tot interdepen
dentie en onzekerheid. Een belangrijk verschil tussen beide begrippen ligt 
besloten in de mate van organisatie (formalisatie, hi~rarchie) van de structu
ren. In netwerken behouden de actoren een zekere mate van, veelal juridi
sche, autonomie waardoor netwerken te beschouwen zijn als 'loosely 
coupled systems'. 
Weick formuleert in algemene termen de voordelen van netwerken als 
organisatievorm {1976: 7): 'In loosely coupled systems where the identity, 
uniqueness, and separateness of elements is preserved, the system potenti
ally can retain a greater number of solutions than would be the case with a 
tightly coupled system'. In het Iicht van de in het eerste hoofdstuk geschetste 
veranderingsprocessen in de industri~le voortbrenging4 bieden netwerken 
een potentieel gunstig mechanisme voor de aanpassing aan en het anticipe
ren op ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming. 

4.5 Het netwerkmodel van Hakansson 

4.5.1 lnlelding. 

In de volgende paragrafen wordt het door Hakan Hakansson ontwikkelde 
netwerkmodel ge'introduceerd. Hetgeen in deze paragraaf naar voren 
gebracht zal gaan worden kan beschouwd worden als een antwoord op de 

4 Zie paragraaf 3 van hoofdstuk 1. 
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tweede vraag in paragraaf 4.1. Dit theoretische model zal later in dit onder
zoek als uitgangspunt genomen worden voor onze empirische analyses. 
Eerst wordt de keuze voor dit model verantwoord (par. 4.4.2). Daarna wordt 
het model beschreven (par. 4.4.3) en worden de door H~kansson gebruikte 
begrippen verder toegelicht en uitgewerkt (par. 4.5.4 tim 4.5.6). 

4.5.2 Waarom de keuze voor het netwerkmodel van Hakansson? 

De keuze voor het netwerkmodel van Hc\kansson stoelt op drie redenen. In 
de eerste plaats is het model een concrete economische uitwerking van het 
door ons gekozen 'resource'-perspectief (zie hoofdstuk 2). Zowel in het 
marktmodel als in het transactieperspectief op netwerken worden economi
sche relaties tussen actoren op een negatieve wijze gelnterpreteerd. In het 
marktmodel zijn dergelijke relaties in feite niet functioneel. Zij hinderen 
immers de goede marktwerking. In het transactie-perspectief zijn relaties wei 
mogelijk, maar vormen een antwoord op 'market or organizational failure'. In 
het netwerkmodel van Hakansson daarentegen zijn relaties economisch 
waardevol en produktief. 
De tweede reden betreft het feit dat dit netwerkmodel niet aileen ontwikkeld 
is ten behoeve van de beschrijving en verklaring van economische relaties 
tussen ondernemingen, maar een expliciete toepassing heeft gekregen met 
betrekking tot de analyse van technologische innovatie. Gezien onze pro
bleemstelling veiWachten we dat dit model een bruikbaar theoretisch kader 
vormt. 
De derde reden voor de keuze van dit model is het feit dat H~kansson er in 
geslaagd is naast een theoretische uitwerking van het netwerkmodel, oak 
een empirische toetsing te geven. In een methodologische evaluatie van het 
economische netwerk-onderzoek formuleren Meeus & Oerlemans het als 
volgt (1993c: 58): 'Examples of consistent definitions and measurement can 
be traced in the work of Hakansson. This work, as applied in economy and 
technology policy, reaches the highest sophistication, both theoretically and 
empirically. Network, network relations, and the development process are 
well-defined concepts in which the tradition of social network research is very 
influential'. 

4.5.3 Hakansson's model: actoren, hulpbronnen en activiteiten 

In een reeks van publicaties heeft de Zweed Hakansson (1987, 1989, 1992a, 
1992b, 1993a, 1993b, 1994, 1995) een benadering ontwikkeld waarin 
interactieprocessen tussen economische actoren een belangrijk element 
vormen voor de beschrijving en analyse van economische structuren en 
ontwikkeling. Men zou zelfs kunnen spreken van een Scandinavische 
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school5 die economische relaties tussen actoren als centraal punt in hun 
theoretische en empirische analyses neemt. Naast H~kansson kunnen 
Lundvall, Johanson, Mattson, Lundgren, Axelsson, Gelsing en Laage
Hellman als belangrijke exponenten genoemd worden. Deze auteurs hebben 
hun kritische houding ten opzichte van wat zij de 'standard economics' 
noemen gemeenschappelijk. 
Deze kritische houding ten opzichte van de 'standard economics' komt voort 
uit de marketing-achtergrond van een aantal onderzoekers in deze Zweedse 
school. Hakansson is, met anderen, van mening dat de studie van industriele 
markten een onderbelichte plaats inneemt in de economische wetenschap
pen in het algemeen en in de marketing in het bijzonder. De aandacht gaat 
veelal uit naar consumentenmarkten met het daar bijbehorende marketingin
strumentarium. lmpliciet of expliciet wordt daarbij uitgegaan van een model 
waarin sprake is van een actieve marketeer, passieve consumenten en een 
atomistische markt. De dagelijkse praktijk op industriele markten is volgens 
H~kansson duidelijk anders. Leveranciers beschikken vaak over een beperkt 
aantal afnemers die een omvangrijk deel van de totale afzet voor hun 
rekening nemen. Bovendien blijken afnemers een actieve rol te hebben in 
aanpassingen en vernieuwingen van de aan hen geleverde goederen. 
Kortom, de industriete markt heeft geen atomair karakter en de op de markt 
opererende actoren oefenen actief invloed op elkaar uit. 
Vanuit deze ervaringen van de alledaagse werking van industriele markten 
ontwikkelt H~kansson zijn benadering van industriele netwerken. Een 
industrieel netwerk bestaat volgens hem uit ondernemingen die met elkaar 
verbonden zijn omdat zij complementaire of concurrerende produkten 
voortbrengen of gebruiken. 
Ten einde een dergelijk netwerk te modelleren worden drie concepten 
onderscheiden: actoren, activiteiten en hulpbronnen. 
Actoren worden gedefinieerd als degenen die activiteiten uitvoeren en/of 
hulpbronnen bezitten of beheersen. In principe kan het hier gaan om indivi
duen, groepen individuen, bedrijven of groepen van bedrijven. In dit kader 
zijn vooral industriele ondernemingen van belang. 
Activiteiten worden uitgevoerd door de actoren. Er worden twee hoofdgroe
pen onderscheiden: transformatie- en transactie-activiteiten. De 
transformatie-activiteiten worden uitgevoerd door een actor en hebben als 
belangrijk kenmerk dat hulpbronnen worden verbeterd door middel van het 
gebruik van andere hulpbronnen. Met de transactie-activiteiten worden de 

5 Deze zogenoemde 'Nordic School' is ontstaan in de jaren 70. Als gevo/g van een 
intemationaal onderzoek naar industrf(Jie marketing en inkoop ontstond de 'International Marketing 
and Purchasing' (IMP) -groep. Daze IMP-groep benadrukte het belang van duurzame, stabiele 
relaties. Hun benadering werd beschreven met behulp van de term 'interactie-model'. In de tweeds 
helff van de jaren '80 ontwikkelde het interactie-model zich verdar tot de industriille natwerkbena
dering, waarbU de aandacht verschoof van dyades naar netwerkan. Ean balangrijk dee/ van de 
betrokkan ondarzoekers is varbondan aan de univarsiteit van Uppsala en aan de 'Stockholm 
School of Economics'. 
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transformatie-activiteiten van de verschillende actoren via economische ruil 
met elkaar verbonden en kunnen er meer omvattende relaties met andere 
actoren ontstaan. 

Actors control resources; 
soma alone and olllars jointly. 

Actors have a certain knowledge 
of resources 

Resource• 

!Resources are heterogenous, human and 
' physical, and mutually dependent 

Acton 

At different levels • !rom Individuals 
to groups of compagnles ·actors aim to 

' Increase tllelr control of lila network 

Network 

Actors perform actlvllles 
Actors have a certain knowledge 

of aciMIIea 

Activities 

: Activities Include thelranllormatlon act 
the transaction act. activity cycle• and 

transaction chalno 

Activities Ink resources to L, ~ 
each clllar. ~ 

Acllvllies change or exchange resources 
through Ilia use of other resources 

Figuur 4.1: Het netwerkmodel (Hakansson, 1987: 17) 

Hulpbronnen betreffen zowel fysieke hulpbronnen (machines, grond- en 
hulpstoffen, halffabrikaten of componenten) als financil!le of menselijke 
hulpbronnen (arbeid, kennis en relaties}. Deze hulpbronnen hebben twee 
belangrijke kenmerken: ze zijn onderling afhankelijk en heterogeen. Deze 
elementen worden hiema verder uitgewerkt. 
In paragraaf 4.4.3 is een aantal kenmerken van economische netwerkrelaties 
besproken. We hebben daar gezien dat een relatie het resultaat is van een 
interactieproces waarin sprake is van de ontwikkeling van verbindingen 
tussen twee (of meer) actoren waarbjj interdependentie ontstaat. Op basis 
van het hiervoor gepresenteerde netwerkmodel kunnen de verschillende 
concepten van het netwerkmodel verder uitgewerkt worden (Hakansson & 
Snehota, 1995). 

4.5.4 Activiteit, activiteitenstructuur, -'links', -ketens en -patronen 

Binnen deze trits is een activiteit een gebeurtenis op het laagste aggregatie
niveau. Een activiteit vindt plaats als een actor hulpbronnen combineert, 
ontwikkelt of uitwisselt door van (andere) resources gebruik te maken. Meer 
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algemeen gaat het om een reeks aaneengeschakelde handelingen die op 
een bepaald doel gericht zijn. In vergelijking met een individu worden in een 
industri~le onderneming een grote hoeveelheid activiteiten uitgevoerd en 
gecoordineerd. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van produkten, het 
verzamelen en verwerken van informatie, inkopen of verkopen van goede~ 
ren. Dit geheel wordt door Hakansson een activiteitenstructuur genoemd. 
Een dergelijke structuur omvat twee belangrijke hoofdcategorie~n van 
activiteiten. Transformatie-activiteiten, waarbij veranderingen worden aan
gebracht aan hulpbronnen. Deze vallen veelal onder de controle van een 
enkele economische actor. Een tweede belangrijke categorie betreft de 
zogenaamde transactie-activiteiten waarbij het gaat om de uitwisseling van 
resources van de ene naar de andere actor. In een economische relatie 
kunnen activiteitenstructuren van twee ondernemingen aan elkaar verbonden 
worden. Zo ontstaan zogenaamde 'activity links', die betrekking kunnen 
hebben op technische, administratieve, commerci~le en andere activiteiten 
van betrokken ondernemingen. Als een relatie zich verder ontwikkelt, kan er 
de noodzaak bestaan over te gaan tot wederzijdse aanpassingen. Op deze 
wijze beYnvloeden deze 'links' de economische prestaties van de betrokken 
ondernemingen. Als meerdere activiteitenstructuren via 'links' aan elkaar 
gekoppeld worden, ontstaat er een zogenaamde activiteitenketen. Een 
activiteitketen omvat de opeenvolgende activiteiten die aan een bepaalde 
activiteit voorafgaan en haar mogelijk maken. Hiermee kan aangegeven 
worden dat aanpassingen van activiteiten op de ene plek in een netwerk 
gevolgen kan hebben voor activiteiten op andere plaatsen. Met andere 
woorden, het gaat hier om de interdependenties die tussen activiteiten 
kunnen bestaan. Nu zijn industri~le ondernemingen betrokken bij diverse 
activiteitenketens. Worden deze ketens in hun geheel in beschouwing 
genomen dan is er sprake van een activiteitenpatroon. 
De verschillende analyseniveaus maken duidelijk dat de economische 
activiteiten die in industri~le ondernemingen worden uitgevoerd ingebed zijn 
in een groter geheel. Anders gezegd, de activiteiten vinden plaats in bepaal
de structuren die zowel beperkingen als mogelijkheden kunnen bieden. 
Hakansson & Snehota (1995: 52-54) stellen dater met betrekking tot het 
concept 'activiteiten' sprake is van twee dimensies. Deze leiden tot twee 
verschillende antwoorden op de vraag hoe activiteiten worden gestructu
reerd. In de onderstaande figuur wordt dit ge'illustreerd. 
De eerste dimensie heeft een micro-economische fundering. Produktie
activiteiten, het primaire proces, zijn gericht op de transformatie van resour
ces en bepalen in hoge mate de wijze waarop de onderneming wordt 
georganiseerd. Andere activiteiten zijn in deze visie veelal ondergeschikt aan 
het primaire proces. Hoewel in bepaalde economische stromingen (bijv. 
Porter) er aandacht is voor het belang van andere activiteiten, is de hoofd
aandacht gericht op activiteiten binnen de onderneming. Anders gezegd, 
activiteitenstructuren zijn een afspiegeling van in ondernemingen beschikba
re technologie~n om hulpbronnen te transformeren (Hakansson & Snehota, 
1995: 53). Gegeven deze nadruk op de afhankelijkheid tussen activiteiten en 
hulpbronnen wordt in deze dimensie het kostenaspect sterk benadrukt. 
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De tweede dimensie van het concept 'activiteiten' vindt zijn basis in de 
organisatiewetenschappen. Hakansson & Snehota baseren zich hier op 
Weick die stelt dat organisaties het produkt van 'enactment' van omgevingen 
zijn. Activiteitenstructuren {binnen organisaties) ontstaan in deze redenering 
min of meer spontaan, in die zin dat actoren hun eigen activiteiten ontwikke
len als een reactie op de activiteiten van anderen (de omgeving). Activiteiten
structuren ontwikkelen zich in de loop der tijd waarbij de activiteiten sterker 
op elkaar worden afgestemd. De aldus ontstane structuren {organisaties) zijn 
dan een afspiegeling van de verschillende kennis en vaardigheden van in de 
organisatie betrokken actoren. In dit perspectief ligt de nadruk op de relatie 
tussen activiteiten en de kundigheden van actoren en komt een effectiviteits
dimensie in beeld. 

Cost dlm&nllion 
(economlafa view) 

Emphasis on 
standardization 

and scale 

Eff&ctiven&ss dimension 
(behavioural view) 

Business ra/allonah/pa 

Interaction to make usa of 
activity lnteraependendies 

ActiVIty lillka 

synchronization and matching 

Emphasis on 
differentiation 

and uniqueness 

Figuur 4.2: Het 'activity link' concept (Hakansson & Snehota, 1995: 53). 

Nu benadrukken beide dimensies sterk de interne activiteiten van onderne
mingen. Hakansson & Snehota willen beide dimensies combineren en 
toepassen op de economische relaties tussen ondernemingen. Zij nemen als 
uitgangspunt dat de activiteiten van een onderneming worden uitgevoerd in 
anticipatie en reactie op activiteiten van andere actoren. Hierbij zijn zowel de 
kosten- als de effectiviteitsdimensie belangrijk. Het concept 'activity link' is de 
uitwerking hiervan. 
In een relatie tussen twee ondernemingen worden de beide activiteitenstruc
turen met elkaar verbonden. Het verbinden van activiteiten is een bepaalde 
vorm van coordinatie en wordt bereikt via wederzijdse aanpassingen. De 
'activity links' hebben een aantal consequenties die Hakansson & Snehota 
samenvatten met de begrippen standaardisatie en differentiatie (1995: 59). 
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Via wederzijdse aanpassingen kunnen activiteiten tussen ondernemingen 
gestandaardiseerd worden, hetgeen vanuit een oogpunt van kosten 
efficiency-voordelen kan opleveren. Voorbeelden hiervan zijn aanpassingen 
op het gebied van transport, communicatie, voorraadbeheer of verpakking 
waarmee kostenverlagingen kunnen worden bereikt. Via differentiatie van 
activiteiten kunnen effectiviteitseffecten bereikt worden. Een voorbeeld 
hiervan is het realiseren van een produktinnovatie als gevolg van interactie 
tussen producenten en afnemers. Het resultaat is een proces waarbij 
ondernemingen via interactie komen tot onderlinge afstemming van afhank
elijke activiteiten. 
Deze wijze van voorstelling maakt duidelijk dat de activiteiten die door 
economische actoren worden uitgevoerd geen atomaire handelingen zijn die 
plaats vinden in een 'faceless' omgeving. De economische netwerkbenade
ring maakt duidelijk dat transformatie- en transactie-activiteiten van onderne
mingen van elkaar afhankelijk zijn. Via hun economische relaties maken 
bedrjjven gebruik van deze afhankelijkheden. Hierbij wordt via de 
effectiviteits- en kostendimensie een duidelijke rol toebedacht aan innovatie
ve activiteiten die gericht zijn op de verbetering van hulpbronnen. 

4.5.5 Resources, resource collecties, -'ties' en -constellaties 

Een tweede concept in het netwerkmodel betreft de hulpbronnen. Hulpbron
nen zijn een noodzakelijke conditie voor aile industri~le activiteiten. Hulp
bronnen vormen de inputs van transformatie- en uitwisselingsactiviteiten met 
als doel aan de hulpbronnen waarde toe te voegen. Hakansson is van 
mening dat vijf belangrijke hulpbronnen kunnen worden onderscheiden 
( 1989: 17): input-goederen, financieel kapitaal, technologie, arbeid en 
marketing. Elke industriele onderneming bestaat uit een collectie van hulp
midde/en ('resource collection') waarmee activiteiten ondernomen kunnen 
worden, waarbij tevens aangetekend moet worden dat geen enkele onderne
ming beschikt over aile benodigde hulpbronnen. Hierdoor worden onderne
mingen voor de verkrijging van hun hulpbronnen voor een deel afhankelijk 
van andere actoren. 
Hakansson & Snehota benadrukken het feit dat een hulpbron een relationeel 
concept is. Hiermee bedoelen zij dat een element pas gezien wordt als een 
hulpbron als actoren beschikken over de kennis van de functionaliteiten en 
de toepassingsgebieden van dat element. De waarde van een hulpbron ligt 
derhalve in zijn potentiele gebruiksmogelijkheden. Een dergelijke waarde 
komt tot uiting in een relatie aangezien daar een confrontatie plaatsvindt 
tussen produktkenmerken en gebruikerswensen. 
Een tweede kenmerk van hulpbronnen betreft hun heterogeniteit'. In hulp
bronnen liggen verschillende eigenschappen besloten. De relatieve beteke-

6 Hakansson gebruikt het begrip heterogeniteit van hulpbronnen als een tegenovergestelde 
van het in de economie gebruikelijke begrip homogeniteit. 
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nis van een eigenschap van een hulpbron hangt af van de combinatie met 
(de eigenschappen van) andere hulpbronnen. Dit betekent dat de waarde 
van een hulpbron afhankelijk is van de hulpbronnen waarmee het wordt 
gecombineerd. De veronderstelde homogeniteit van hulpbronnen in de 
micro-economische benadering en de heterogeniteit van hulpbronnen in de 
economische netwerkbenadering heeft gevolgen voor de wijze waarop de 
interactie tussen economische actoren vorm krijgt. Op basis van dit verschil 
komt Hakansson (1994: 259-260) tot de volgende uitspraken over onder 
meer het handelen van economische actoren: 

Tabel 4.1: Homogene en heterogene hulpbronnen: gevolgen voor het handelen van een 
ondernemina 

Focal companies Providors of Providors of 
behavior regarding homogeneous resources heterogeneous resources 

1. Identity of providors Does not matter Critical question 

2. Number of providors The more the better The fewer the better 

3. Reaction to misbeha-
vior of providor Exit Voice 

Bron: Hakansson, 1994: 260. 

Als verondersteld wordt dat er sprake is van homogene hulpbronnen dan 
verschillen de leveranciers van dergelijke hulpbronnen op relevante punten 
weinig van elkaar. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van de ruil of laag zullen 
zijn of voor elke partij dezelfde omvang zullen hebben. Anders gezegd, het 
maakt weinjg verschil met welke partij geruild wordt. Het aantalleveranciers 
vormt eveneens geen probleem. Een groot aantal is vanuit de optiek van de 
afnemers zelfs te prefereren, aangezien er dan een grote keuzevrijheid 
bestaat. In het geval dat een bepaalde leverancier zich bijvoorbeeld niet aan 
afspraken houdt is de oplossing relatief eenvoudig. Men kan snel en eenvou
dig een andere leverancier kiezen (exit). 
lndien uitgegaan wordt van heterogeniteit van hulpbronnen is de identiteit 
van de leverancier wei van belang. De heterogeniteit heeft tot gevolg dat een 
hulpbron voor een afnemer specifieke eigenschappen bezit. De actor die 
deze specifieke hulpbron bezit wordt dan een relevante partij. Als een 
afnemer deze specifieke eigenschappen zo goed mogelijk wil benutten, in de 
zin van het realiseren van hogere opbrengsten, is het van belang dat hij 
kennis verwerft over de gebruiksmogelijkheden van een bepaalde hulpbron. 
Daar staat tegenover dat aan het verwerven van deze kennis kosten verbon
den zijn. Dit leidt tot de conclusie dat er een grens is aan het aantal partijen 
waarmee een afnemer kan komen tot een adequate uitwisseling. Op basis 
van deze redenering komt Hakansson tot de, volgens ons enigszins 
gechargeerde conclusie: 'the fewer, the better'. Deze conclusie is overdreven 
omdat Hakansson hier de negatieve gevolgen, van een wat bijna een 
bilateraal monopolie lijkt, uit het oog verliest. Zeker als tussen twee hulpbron-
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nen bezittende partijen sprake is van informatie- en macht-asymmetrie is de 
kans op misbruik aanwezig. 
Als gevolg van het feit dat een afnemer voor het verkrijgen van specifieke 
hulpbronnen afhankelijk is van andere partijen en het feit dat het afbreken 
van een economische relatie kostbaar is, ligt 'voice' meer voor de hand dan 
'exit'. Anders gezegd, bij eventuele conflicten is de kans grater dat gekozen 
wordt voor een oplossing binnen een relatie dan een nieuwe relatie aan te 
gaan. 
Zoals gezegd kunnen ondememingen via relaties elkaars hulpbronnnen 
benutten. Tevens is het mogelijk dat de hulpbronnen met elkaar worden 
gecombineerd. Dit heeft tot gevolg dat de hulpbronnen in een bepaalde mate 
aan elkaar aangepast kunnen worden. Er ontstaan zogenaamde 'resource 
ties'. Worden verschillende collecties van hulpbronnen via 'resource ties' met 
elkaar verbonden, dan ontstaat op het niveau van het netwerk een zoge
naamde constel/atie van hulpbronnen. 
Hakansson & Snehota (1995: 134-138) bespreken de theoretische achter
grond van de genoemde 'resource ties'. Het belang van de resource-dimen
sie van economische relaties tussen ondememingen kan nauwelijks onder
schat worden, aangezien zij veel invloed heeft op de economische prestaties 
van de onderneming. Via relaties met leveranciers, afnemers en anderen 
worden hulpbronnen verkregen of ontwikkeld. Gezien het belang van 
hulpbronnen voor het functioneren van de onderneming is het niet verwon
derlijk dat resources een centrale plaats innemen in verschillende theoreti
sche benaderingen over de onderneming. Het idee dat de onderneming in 
hoge mate afhankelijk is van hulpbronnen kan onder meer worden gevonden 
in de micro-economische theorie, de theorie van de industriele organisatie en 
in de reeds ter sprake gekomen 'resource dependency'-benadering uit de 
organisatietheorie. 
In economische relaties maken actoren gebruik van de heterogeniteit van de 
hulpbronnen. Enerzijds worden via deze relaties schaarse hulpbronnen 
verworven, terwijl anderzijds de relaties een bijdrage leveren aan de ontwik
keling van hulpbronnen 
In veel economische benaderingen wordt de relatieve schaarste van hulp
bronnen benadrukt. Deze schaarste is verantwoordelijk voor de waarde van 
de hulpbronnen. De economische prestatie van een onderneming komt dan 
onder andere tot uitdrukking in de mate waarin zij in staat is met een mini
maal gebruik van hulpbronnen een maximaal resultaat te behalen. Ten einde 
dit te bereiken is de beschikbaarheid van en de controle over hulpbronnen 
belangrijk. 
Hakansson benadrukt op verschillende plaatsen een tweede dimensie van 
hulpbronnen, namelijk die van de ontwikkeling van hulpbronnen. Op basis 
van de assumptie dat hulpbronnen heterogeen zijn komt hij tot de conclusie 
dat ondernemingen gezien kunnen worden als samenballingen van verschil
lende collecties hulpbronnen. Via een economische relatie worden deze 
verschillende collecties met elkaar verbonden, waardoor de betrokken 
ondernemingen kunnen profiteren van de effecten van de gemaakte combi
naties. In deze zin zijn hulpbronnen niet gegeven, maar variabelen. Hier ligt 
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een belangrijk aangrijpingspunt voor de analyse van technologische innova
tie. In het volgende hoofdstuk komen we hierop terug . 

• 

Resource acerclly ReS<JUn:e development 

AvaftabHity and Relation of 
control of pi'<IVialon and uae 

• 

resources are Is critical 
critical 

~~ 

' Busin•s• relationships 

Interaction to make use of 
resource heterogeneity 

I' ,. 
ReiiOURI<t IWII 

'the double face of resource' 

Figuur 4.3: Het concept 'resource ties' (Hakansson & Snehota, 1995: 136). 

Samengevat, de beschikbaarheid van interne en externe hulpbronnen 
belnvloedt de activiteiten die een organisatie kan ondernemen. De relaties 
die een onderneming heeft met andere actoren belnvloeden de verzameling 
hulpbronnen waarover een onderneming beschikt. De relaties zijn een 
mechanisme om externe hulpbronnen te benutten en om hulpbronnen 
(verder) te ontwikkelen. In deze zin is er sprake van een 'double face of 
resources'. 
Het zal duidelijk zijn dat de homogeniteit van hulpbronnen, zoals die in de 
micro-economische benadering aangenomen worden, in de economische 
netwerkbenadering wordt verworpen. Hulpbronnen zijn heterogeen. Hiermee 
wordt aannemelijk gemaakt dat actoren economische relaties gebruiken en 
nodig hebben om tot economische waardevolle combinaties van hulpbron
nen te komen. Economische relaties tussen actoren hebben in de netwerk
benadering derhalve een waardevolle en produktieve betekenis en hebben 
niet, zoals in de transactie-benadering van netwerken aileen een allocatieve 
functie waarbij ze het resultaat zijn van het falen van de markt. 

4.5.6 Actor, 'actor bonds' en het web van actoren 

Het derde concept van het netwerkmodel betreft de actoren. In principe is er 
een grate varieteit aan actoren. Zoals reeds eerder gezegd concentreren we 
ons hier op industriele ondernemingen als actoren. Volgens Hakansson & 
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Johanson (1992a: 28-30) hebben actoren vijf belangrijke kenmerken. In de 
eerste plaats voeren actoren activiteiten uit en beheersen zij die activiteiten. 
Zij bepalen, aileen of in samenwerking, welke activiteiten worden uitgevoerd, 
hoe ze worden uitgevoerd en welke hulpbronnen hierbij worden gebruikt. Via 
de transactie-activiteiten ontwikkelen actoren relaties. Ten tweede is elke 
actor ingebed in een netwerk van sterke en zwakke relaties via welke hij 
toegang krijgt tot de resources van andere actoren. Ten derde funderen de 
actoren hun activiteiten op de hulpbronnen die zij beheersen. Er kan sprake 
zijn van directe beheersing in de vorm van het hebben van eigendom van 
hulpbronnen of van indirecte beheersing. In het laatste geval gaat het om 
beheersing via interdependente relaties. In de vierde plaats zijn actoren 
doelgericht in die zin dat zij enerzijds pogingen doen hun beheersing over het 
netwerk te vergroten, terwijl zij anderzijds trachten veranderingen aan te 
brengen door activiteiten en/of combinaties van hulpbronnen te wijzigen. Ten 
vijfde beschikken actoren over gedifferentieerde kennis over activiteiten, 
hulpbronnen en andere actoren in het netwerk. Deze kennis wordt hoofdza
kelijk ontwikkeld op basis van ervaringen met het functioneren in het net
werk. Hieruit volgt dat actoren specifieke kennis hebben over bepaalde delen 
van het gehele netwerk7

• 

Actoren bevolken netwerken. Het zijn de actoren die, via hun handelen, 
bepalen water in een netwerk gebeurt. De bandbreedte waarbinnen actoren 
kunnen handelen hangt samen met de structuur van de 'activity links' en 
'resource ties'. Deze dimensies begrenzen de actor-dimensie. 
Hiervoor is reeds een aantal malen betoogd· dat in een groot deel van de 
economische literatuur wordt verondersteld dat ondememingen een grote 
vrijheid hebben met betrekking tot de keuze van hun transactiepartners. 
Bovendien wordt aangenomen dat er tussen ondememingen geen bindingen 
ontstaan en bestaan. Uitwisselingen tussen ondememingen zijn slechts 
afhankelijk van de mate waarin een onderneming zelf niet over de benodigde 
hulpbronnen beschikt. 
Hakansson & Snehota zijn echter van mening dat er een specifieke set van 
bindingen tussen actoren bestaat die zij typeren met de begrip 'actor bond'. 
Deze 'bonds' zijn belangrijk voor de wijze waarop actoren elkaar waarnemen 
en beoordelen. Anders gezegd, we hebben hier te maken met het sociaal
economische element van de relatie aangezien via deze bindingen actoren in 
staat zijn identiteiten op te bouwen. Deze redenering bouwt voort op het 
'embeddedness'-perspectief dat hiervoor is geschetst. In figuur 4.4 wordt de 
theoretische achtergrond van het concept 'actor bond' weergegeven. 
Hakansson & Snehota (1995: 195) stellen dat een onderneming geconceptu
aliseerd moet worden in het Iicht van wat zij een 'relationship perspective' 
noemen. Om te overleven en zich te kunnen ontwikkelen moeten onderne
mingen bij andere ondememingen hulpbronnen aantrekken of hen aanzetten 

7 Wij merken op dat hier in feite gedoeld wordt op de veronderstelling dat actoren begrensd 
rationeel zijn. Tevens b/ijkt uit de opgesomde kenmerken van actoren dat hier eveneens sprake 
is van heterogene actoren. 
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tot handelen. Om dit te bereiken heeft een actor een identiteit nodig zodat 
andere actoren hem als een entiteit beschouwen: 'Our argument that compa
nies can be considered as actors is based on the notion of identity they 
acquire in interaction with others' (Hakansson & Snehota, 1995: 195). Met 
andere woorden, de identiteit van in een economische relatie betrokken 
actoren krijgt mede vorm via de interactie tussen de betrokken partijen. 

'ChemciiJr of actors• 'ldenlity of actors• 

Attributes Role 
and with respect to 

goalS others 

~ 

,It 

Business telatlonsh/pa 

Interaction to make use of 
mutuality 

' 
Actor bond• 

Interlocking of lnten 
and meaning 

Figuur 4.4: Het concept 'actor bond' (Hakansson & Snehota, 1995: 196). 

De wijze waarop in een economische relatie de bindingen tussen actoren 
gestalte krijgt is het resultaat van twee in elkaar grijpende processen. 
Enerzijds de opbouw van identiteit en anderzijds de vorming van vertrouwen 
en betrokkenheid. In elke relatie vormen actoren zich, per definitie, een beeld 
van elkaar. Via het economisch handelen dichten actoren elkaar eigenschap
pen en intenties toe: een identiteit wordt gevormd. Deze identiteit is veelal 
het resultaat van de ervaringen die een onderneming in de loop der tijd met 
een andere onderneming heeft. Als gevolg van het bestaan van begrensde 
rationaliteit is het beeld dat actoren van elkaar hebben echter diffuus en 
beperkt. Hierdoor zijn economische relaties omgeven met een zekere mate 
van onzekerheid. Gegeven deze onvolledigheid en onzekerheid wordt het 
tweede proces van belang: de vorming van vertrouwen. Omdat een actor niet 
in staat is het handelen van andere actoren, van wie hij afhankelijk is, precies 
te voorspellen wordt hij kwetsbaar. lmmers, het is mogelijk dat een andere 
handelende actor hem benadeelt. Door de vorming van vertrouwen kunnen 
actoren dergelijke afhankelijkheden reguleren. Een dergelijk proces kost tijd. 
Blau omschrijft dit als volgt (1968: 453): ' ... exchange relations evolve in a 
slow process, starting with minor transactions in which little trust is required 
because little risk is involved and in which both partners can prove their 
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thrustworthiness, enabling them to expand their relation and engage in major 
transactions'. De noodzaak om vertrouwen te ontwikkelen betekent dat het 
niet mogelijk is economische netwerkrelaties op korte termijn te construeren. 
Voor actoren zijn de interactieprocessen in economische relaties op twee 
manieren belangrijk. Enerzijds kan een actor via de interactie zijn kennis over 
een tegenpartij corrigeren en ontwikkelen, terwijl anderzijds de actoren in 
staat gesteld worden te leren hoe zij elkaars mogelijkheden beter kunnen 
benutten. In deze zin kunnen de 'bonds' zowel beperkend als verruimend zijn 
voor de mogelijkheden die actoren bezitten. 
De functies van de bindingen tussen actoren zijn tweeerlei. De bindingen 
vormen een eerste vereiste voor informatieverzameling en ontwikkeling. Zij 
zijn het mechanisme waarmee actoren zichzelf in staat stellen kennis te 
verzamelen over hun omgeving waarmee vervolgens de mogelijkheden en 
kenmerken van de ondememing kunnen worden veranderd. In de tweede 
plaats zijn de 'bonds' een mechanisme waardoor betekenis en identiteit aan 
actoren wordt toegekend. 
Het zal duidelijk zijn dat in de economische netwerkbenadering de veronder
stelling van volledige rationaliteit wordt verworpen. Actoren zijn begrensd 
rationeel. Dit heeft tot gevolg dat actoren over beperkte informatie beschik
ken en op grond daarvan tot verschillende keuzen kunnen komen. Dit 
impliceert dat er niet aileen sprake is van heterogene hulpbronnen. Ook 
actoren worden gekenmerkt door heterogeniteit. Bovendien krijgt de omge
ving van een organisatie een gezicht. Er is niet sprake van en 'faceless' 
omgeving zoals in de micro-economische theorie of een omgeving die 
beschreven wordt aan de hand van abstracte eigenschappen zoals veran
derlijkheid of complexiteit zoals in de resource-benadering. In de netwerkbe
nadering bestaat de omgeving uit identiteit-bezittende organisaties waarmee 
relaties worden onderhouden. 

4.6 Samenvatting en evaluatie 

In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen samengevat. Tevens 
wordt de economische netwerkbenadering kort ge~valueerd. 
In dit hoofdstuk stonden twee vragen centraal. De eerste vraag had tot doel 
een inzicht te verkrijgen in de belangrijkste veronderstellingen en grondbe
grippen van de economische netwerkbenadering. Met betrekking tot de 
gehanteerde veronderstellingen zijn vooral de bijdragen van Granovetter en 
Chesnais van groot belang voor de netwerkbenadering. Granovetter's kritiek 
op de 'undersocialized' en 'oversocialized' conceptualisering van het mense
lijke handelen in de sociologie en economie Ievert een zeer belangrijk 
uitgangspunt voor de netwerkbenadering op, namelijk dat het handelen van 
actoren is ingebed in een web van relaties met specifieke eigenschappen. 
Een conceptualisering van het menselijke handelen zonder rekening te 
houden met de ioterdependentie tussen actoren is volgens Granovetter een 
groot misverstand. Het feit dat het handelen is ingebed heeft tot gevolg dat 
de relaties tussen actoren enerzijds beperkingen aan het handelen van een 
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actor opleggen, terwijl anderzijds het ook mogelijk is dat die relaties juist 
mogelijkheden bieden voor het handelen. 
Chesnais wijst op het feit dat ondernemingen en netwerken niet aileen een 
coordinatiemechanisme vormen voor de allocatie van hulpbronnen. Deze 
conceptualisering ontneemt de ondememing zijn belangrijkste eigenschap
pen. Namelijk dat het de locus is van de markteconomie. Het is de organisa
tie die hulpbronnen transformeert. Deze transformatie-activiteiten, produktie 
en innovatie, zijn bovengeschikt aan de allocatieve functie. 
Andere belangrijke veronderstellingen van de netwerkbenadering kunnen uit 
het embeddedness-standpunt afgeleid worden: 

organisaties kunnen worden voorgesteld als patronen van duurzame 
bindingen tussen actoren; 
Deze patronen van relaties waarin een actor is ingebed zijn een betere 
voorspeller van het handelen van een individuele actor dan aileen de 
intrinsieke eigenschappen van een actor; 
De omgeving van een organisatie kan voorgesteld worden als een 
netwerk van andere organisaties. 

Netwerken bestaan uit relaties tussen actoren. In de netwerkbenadering is 
een relatie de gestolde uiting van de interactie tussen actoren. Anders 
gezegd, een economische relatie kan opgevat worden als een kanaal dat 
twee actoren verbindt en waarin verschillende vloeistoffen in verschillende 
hoeveelheden kunnen stromen. In de eerste plaats wordt de economische 
ruil tussen twee actoren gekanaliseerd. Economische ruil heeft drie eigen
schappen: <1> er is sprake van een 'quid pro quo'-principe; <2> er is sprake 
van een overeengekomen ruilverhouding; en <3> actoren geven de ruil een 
economische betekenis. Daarnaast kan een economische relatie, in de 
tweede plaats, over een aantal andere dimensies beschikken die zich veelal 
in de loop van de tijd ontwikkelen. Om in onze beeldspraak te blijven zou dit 
betekenen dat na verloop van tijd de stroom die gevormd wordt door de 
transacties zich mengt met andere stromen waardoor de totale omvang van 
de verplaatsingen door het kanaal toeneemt De dimensies die we hier op 
het oog hebben zijn onder meer vertrouwen, beTnvloeding of informatie- en 
kennisoverdracht 
Naast de relaties zijn in de netwerkbenadering ook de actoren van belang. 
De actoren bezitten de hulpbronnen en voeren activiteiten uit. In dit kader 
wordt eerst ingegaan op de vraag of organisaties, in de zin van industriele 
ondernemingen, opgevat kunnen worden als actoren in een netwerk. Op 
basis van de vaststelling dat een onderneming een systeem heeft waardoor 
zij tot handelen in staat is, kan beweerd worden dat een onderneming een 
actor in een netwerk is. Het onderscheid tussen een organisatie, in de zin 
van een onderneming, en een netwerk betreft een relatief verschil. Beide 
kunnen worden beschouwd als vormen van organisatie, echter de mate van 
organisatie is verschillend. Netwerken worden gezien als 'loosely coupled 
systems', terwijl een onderneming in het algemeen gekenmerkt wordt door 
een hogere mate van organisatie. Deze hogere mate van organisatie kan 
geTndiceerd worden door een hogere mate van formalisatie of hierarchise-
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ring, of een lagere mate van Uuridische) autonomie van de actoren die 
samenwerken in een onderneming. 
De modellering van industri&le markten vindt plaats aan de hand van het 
netwerkmodel van de Zweedse economist Hakansson. Gebaseerd op 
waarnemingen uit de dagelijkse praktijk construeert hij een netwerkmodel 
waarin drie concepten een rot spelen, te weten actoren, activiteiten en 
hulpbronnen. Actoren zijn degenen die activiteiten uitvoeren en hulpbronnen 
bezitten of beheersen. Actoren bezitten kennis over deze activiteiten en 
hulpbronnen maar zijn begrensd rationeel zodat deze kennis nooit volkomen 
is. In het model worden twee hoofdcategorie&n activiteiten onderscheiden: 
transformatie- en transactie-activiteiten. De transformatie-activiteiten worden 
veelal uitgevoerd door een individuele actor en hebben als belangrijk ken
mark dat hulpbronnen worden verbeterd door het gebruik van andere 
hulpbronnen. Via de transactie-activiteiten worden de transformatie-activitei
ten met elkaar verbonden. De uitwisselingen kunnen bestaan uit transacties, 
maar kunnen meer omvattend worden, waarmee ook andere dirnensies van 
economische relaties van betekenis worden. Hulpbronnen hebben twee 
belangrijke kenmerken, namelijk hun onderlinge athankelijkheid en heteroge
niteit. Hulpbronnen zijn onderling afhankelijk omdat voor de voortbrenging 
van een bepaald produkt meerdere op elkaar afgestemde hulpbronnen nodig 
zijn. Heterogeniteit betekent dat hulpbronnen verschillende eigenschappen 
bezitten zodat de waarde van een hulpbron mede bepaald wordt door de 
eigenschappen van andere hulpbronnen waarmee deze hulpbron wordt 
gecombineerd. 
Op basis van het bovenstaande defini&ren we economische netwerken als 
duurzame patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke organise
ties die zich formeren random economische activiteiten. 
In het recente werk van Hakansson worden de eerder door hem ge"introdu
ceerde concepten verder uitgewerkt. In de onderstaande tabel worden de 
belangrijkste resultaten van deze uitwerking samengevat: 
De economische netwerkbenadering is erop gericht patronen te ontdekken in 
economische activiteiten van actoren. Hiervoor stijgt men in de benadering 
uit boven het niveau van de individuele onderneming om het systeem dat 
bestaat uit relevante actoren en hun relaties te analyseren. Dit is zonder 
meer een belangrijke verdienste te noemen omdat hiermee een nieuwe 
impuls wordt gegeven aan de discussie over de relatie tussen (economische) 
structuur en (economisch) handelen. Een discussie waarin door de economi
sche wetenschappen tot op heden slechts een magere bijdrage wordt 
geleverd. Daarnaast wordt in de economische netwerkbenadering een aantal 
problernen opgelost die door ons in de eerder behandelde theoretische 
benaderingen worden gesignaleerd. Enkele belangrijke problemen en hun 
oplossingen bespreken we hieronder. 
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T bel 4 2 Acf 't ite ct a .. lVI& n a oren en hlb UIDI ronnen: iv' ne ana1ysen o s. 

Organisatie Relatie Netwerk 

Activltelten Activiteiten- Activity Activiteiten-
structuur links patroon 

Actoren Organisatie- Actors Web van 
structuur bonds act oren 

Hulpbronnen Verzameling Resource Hulpbronnen 
hulpbronnen ties constellatie 

Bron: Hakansson & Snehota, 1995:45. 

In de eerste plaats zijn actoren ingebed in relaties, die hun mogelijkheden tot 
handelen kunnen vergroten ofverkleinen. Hiermee ontkomt de netwerkbena
dering aan een 'undersocialized' of 'oversocialized conception of human 
action' zoals in de neo-klassieke economische theorie of zoals in de transac
tiekostenbenadering van Williamson. 
In de tweede plaats zijn actoren in de netwerkbenadering begrensd rationeel. 
De veronderstelde volkomen rationaliteit van actoren in de neo-klassieke 
theorie wordt hiermee verworpen. Dit heeft tot gevolg dat actoren over 
beperkte informatie beschikken en op grond daarvan tot verschillende 
keuzen kunnen komen. 
In de derde plaats wordt in de netwerkbenadering de veronderstelde homo
geniteit van hulpbronnen verworpen en vervangen door de stelling dat 
hulpbronnen heterogeen zijn. Hiermee wordt aannemelijk gemaakt dat 
actoren economische relaties gebruiken en nodig hebben om tot economisch 
waardevolle combinaties van hulpbronnen (produkten of processen) te 
komen. Anders gezegd, economische relaties tussen actoren hebben in de 
netwerkbenadering een waardevolle en produktieve betekenis en zijn niet, 
zoals in de transactiekostentheorie, het resultaat van het falen van de 
werking van de markt of van de interne organisatie. Bovendien beschikken 
actoren over verschillende verzamelingen hulpbronnen en voeren zij ver
schillende activiteiten uit. Hiermee is er niet aileen sprake van heterogene 
hulpbronnen maar ook van actoren die gekenmerkt worden door verschei
denheid. 
In de vierde plaats wordt in de netwerkbenadering de relatie tussen bedrijf en 
omgeving duidelijker geconceptualiseerd dan in de andere benaderingen. Er 
is niet sprake van een 'faceless' omgeving zoals in de neo-klassieke theorie 
of een omgeving die beschreven wordt met behulp van tamelijk abstracte 
begrippen (complexiteit of dynamiek) zoals in de resource-benadering. In de 
netwerkbenadering bestaat de omgeving uit andere organisaties waarmee al 
dan niet relaties worden onderhouden. Hierdoor wordt het mogelijk de 
invloeden uit de omgeving beter te lokaliseren en te analyseren. 
Hoewel de netwerkbenadering ons een perspectief biedt waarin interactie 
tussen actoren en de daaruit voortvloeiende structuren van wezenlijk belang 
zijn voor de economische prestaties van industri~le ondernemingen kan 
volgens ons nog nauwelijks gesproken worden van een netwerktheorie. Dit is 
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een belangrijk punt van kritiek. De verschillende auteurs die zich met dit 
onderwerp bezighouden hanteren een groot aantal, vaak verschillende, 
begrippen en modellen. Met andere woorden, er is nog geen sprake van een 
systematisch theoretisch kader, wei is er sprake van een aantal gemeen
schappelijke uitgangspunten, zeals begrensde rationaliteit en de wijze 
waarop economisch handelen wordt geconceptualiseerd. Daarnaast wordt 
de economische netwerkbenadering gekenmerkt door het gebruik van vele, 
onderling weinig vergelijkbare, typologiean om netwerken te karakteriseren8• 

Wellicht is dit te wijten aan het feit dat onderzoekers afkomstig zijn uit 
verschillende wetenschappelijke disciplines en gernteresseerd zijn in ver
schillende onder-zoeksthema's. 
Naast bovenstaande algemene kanttekeningen over de netwerkbenadering 
kan over het netwerkmodel van Hakansson nog het volgende gesteld 
worden. In dit model worden links, ties en bonds onderscheiden (zie tabel 
4.2) . De vraag is echter of een dergelijk analytisch onderscheid wei gemaakt 
kan worden. Op theoretisch niveau blijkt dat dit eigenlijk niet het geval is. 
Hakansson is zelf niet in staat zijn begrippen volkomen eenduidig te formule
ren. Dit blijkt met name uit een vergelijking van de figuren 4.2 en 4.3. Figuur 
4.2 heeft betrekking op het concept 'activiteiten', terwijl figuur 4.3 betrekking 
heeft op hulpbronnen. Het doet dan wat vreemd aan dat in figuur 4.3 de term 
'resource development' valt, want hier gaat het eigenlijk om een activiteit. 
Kortom, de concepten blijken enige overlap te vertonen. 
Op empirisch niveau ligt het onzes inziens niet voor de hand dat actoren in 
hun dagelijkse praktijk in staat zijn een onderscheid te maken tussen een 
'actor bond' en een 'resource tie' als aparte entiteiten. Eerder zullen zij een 
economische netwerkrelatie als een entiteit beschouwen waaraan verschil
lende aspecten kunnen worden onderscheiden. 
In dit hoofdstuk werden de contouren van de economische netwerkbenade
ring geschetst. In het nu volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de rol van 
technologische innovatie in het netwerkmodel van Hakansson. 

8 Zo komen Wissema & Euser (1988: 19-23} tot een typologie van drie innovatienetwerken: 
structuur-gebaseerd, toepassingsgericht en technologie-gebaseerd. Alter & Hage (1993) 
ontwikketen een typologie op basis van drie dimensies: aard van de samenwerking (competitief 
versus symbiotisch), het aantal bettokken organisaties en het niveau van de samenwerking. Zo 
Is dan bijvoorbeeld sprake van 'competitive obligational', '..promotional' of '-production networks'. 
In totaat worden door hen 12 verschillende typen netwerken onderscheiden. 
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5. De betekenis van de economische netwerkbe
nadering voor de analyse van innovativiteit 
van industriele ondernemingen 

5.1 lnleiding 

In het vorige hoofdstuk is de economische netwerkbenadering geTntrodu
ceerd. De belangrijkste veronderstellingen en concepten van deze benade
ring zijn daar besproken. Tevens is het netwerkmodel van Hakansson 
gepresenteerd. Omdat wij de invloed van exteme organisaties op het 
innovatieproces van industriale ondememingen willen bestuderen, komt in dit 
hoofdstuk de betekenis van de economische netwerkbenadering voor de 
analyse van innovativiteit aan de orde. Hakansson is van mening dat de 
technologische dimensie een belangrijk onderdeel van het netwerk vormt. Dit 
blijkt ook uit het feit dat in enkele belangrijke publicaties van zijn hand de 
bestudering van technologische samenwerking centraal staat. 
In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal: 
1. Wat is de betekenis van het netwerkmodel van Hakansson voor de 

analyse van de invloed van externe organisaties op het innovatieproces 
van industriele ondernemingen? 

2. In hoeverre worden de hiervoor gesignaleerde theoretische problemen 
door de economische netwerkbenadering opge/ost? 

Op basis van de beantwoording van deze vragen moet het mogelijk worden 
te komen tot een conceptueel model waarop we onze exploratieve empiri
sche analyses kunnen funderen. 
De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 5.2 wordt de beteke
nis van de economische netwerkbenadering voor de analyse van de innovati
viteit van industriale ondernemingen geanalyseerd. Vervolgens worden in 
paragraaf 5.3 de verworvenheden en beperkingen van de economische 
netwerkbenadering beschreven. Hierbij wordt de economische netwerkbena
dering vergeleken met de theoretische kaders die in de hoofdstukken 1 tot en 
met 3 zijn gepresenteerd. Uit deze evaluatie resulteert een aantal tekortko
mingen van de netwerkbenadering die gezien onze probleemstelling nog 
aanvulling behoeven. Het gaat om de rol van strategische keuze in de 
netwerkbenadering (paragraaf 5.4); een expliciete innovatietheorie (para
graaf 5.5) en de betekenis van het concept ruimte in het netwerkmodel 
(paragraaf 5.6). In de slotparagraaf (5.7) wordt het hoofdstuk samengevat. 
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5.2 Technologische innovatie in het netwerkmodel van Hakansson 

5.2.1 lnlelding 

Hiervoor is op verschillende plaatsen reeds ingegaan op de kritiek die 
onderzoekers die deel uitmaken van de netwerkbenadering hebben op wat 
zij de 'standard economics' noemen. Deze kritiek richt zich oak op de 
behandeling van innovatie in de neo-klassieke economie. In een artikel uit 
1992, dat handelt over de relaties tussen gebruikers en producenten met 
betrekking tot innovaties, legt Lundvall (1992b) de vinger op een zere plek. 
Hij stelt dat met name produktinnovaties een zeldzaam verschijnsel zijn in de 
traditionele neo-klassieke economische benaderingen. lmmers, daarin 
bestaat de markt uit anonieme relaties tussen producenten en gebruikers. 
Op de vraag hoe producenten aan de weet komen welke nieuwe behoeften 
gebruikers hebben of hoe gebruikers weten welke kenmerken nieuwe 
produkten hebben, kan slechts geantwoord worden met de weinig realisti
sche veronderstelling dat aile actoren beschikken over volkomen informatie. 
Op zijn best is de (neo-}klassieke theorie in staat, via de produktiefunctie, 
een analyse te geven van procesinnovatie. De rol van produktinnovaties is in 
dergelijke benaderingen marginaal. 
Hakansson (1987: 3) deelt deze kritiek maar benadert het probleem op een 
algemenere wijze. Hij karakteriseert het dominante perspectief op het 
technologische innovatieproces met de term 'het Newton-syndroom'. Volgens 
de overlevering kreeg Isaac Newton het idee dat uiteindelijk leidde tot de 
formulering van de theorie van de zwaartekracht toen hij, liggend onder een 
appelboom, een appel zag vallen. Hakansson wit met het gebruik van deze 
metafoor aanduiden dat veel auteurs het ontstaan van innovaties opvatten 
als een gelsoleerd proces. In dit proces is veelal sprake van een 'lonely 
innovator' die ge'isoleerd van zijn omgeving een nieuw idee ontwikkelt en 
transformeert tot een nieuw of verbeterd produkt of proces. Dit beeld wordt 
vaak oak van toepassing verklaard op ondernemers en ondememingen. De 
ontwikkeling van innovaties wordt veelal gezien als een bedrjjfsintern proces 
dat los staat van de omgeving. Produkten worden binnen de onderneming 
door een uitvinder/ondernemer ontwikkeld en vervolgens op de markt geTntro
duceerd. 
Deze wijze van beschouwen doet geen recht aan het verloop van innovatie
processen zoals deze o.a. door de hierboven genoemde auteurs wordt 
gezien. Een belangrijk deel van het innovatieproces krijgt volgens hen vorm 
via interactie tussen economische actoren. lnnovaties moeten niet gezien 
worden als het produkt van de inspanningen van een actor, maar zijn veelal 
het resultaat van de interactie tussen twee of meer actoren. Met andere 
woorden, als een produkt van een netwerk van actoren. 
Hakansson baseert deze zienswijze op drie argumenten (zie oak: DeBresson 
& Amesse, 1991}, te weten: 
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Kennisontwikkeling: 
Kennis en informatie nodig voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde 
produkten en processen ontstaat vaak op het kruispunt van verschillende 
kennisgebieden. Juist in de interactie tussen leverancier en afnerner of 
tussen producent en gebruiker (houders van verschillende soorten kennis) 
bestaat de mogelijkheid tot confrontatie van kennisgebieden. Een economi
sche netwerkrelatie kan zo gebruikt worden als een kanaal waarmee een 
actor kennis of informatie kan verzamelen nodig voor zijn innovatieproces. 

CoOrdineren van hu/pbronnen: 
Een inventie in de vorm van een theoretisch model of een formule kan tot op 
zekere hoogte nog gelsoleerd bezien worden. Echter op het moment dat de 
inventie een innovatie wordt, met andere woorden, als de inventie wordt 
'vastgelegd' in een produkt, een systeem of een dienst wordt de innovatie 
afhankelijk van andere produkten, systemen of diensten. Als de innovatie 
goed wil functioneren dan moet deze ingepast en afgesternd worden op 
bestaande (technische) produkten of systemen. Deze inpassing en afstem
ming vindt vooral plaats in de interactie van het bedrijf met zijn omgeving1. 

Mobiliseren van hu/pbronnen: 
De voorraad interne hulpbronnen (bijv. kennis, mensen, financiele middelen) 
waaruit een bedrijf kan putten voor onderzoek en ontwikkeling is beperkt. 
Tegelijkertijd is de hoeveelheid beschikbare (wetenschappelijke) kennis 
buiten de onderneming de laatste decennia spectaculair gegroeid. Een 
individuele onderneming is niet in staat aile voor haar noodzakelijke informa
tie en kennis over ontwikkelingen te verzamelen. en te verwerken, zodat zij 
gedwongen wordt haar schaarse hulpbronnen in te zetten op een beperkt 
aantal terreinen. Ten einde de niet in de onderneming aanwezige, maar voor 
innovatie wei benodigde, hulpbronnen alsnog te genereren, dient de innov&
rende onderneming vaak een beroep te doen op andere organisaties die in 
het bezit zijn van de benodigde hulpbronnen. Dit verhoogt het belang van het 
onderhouden van economische netwerkrelaties voor het innovatieproces. 

5.2.2 Technologische innovatie in netwerken: de betekenls van de 
netwerkbenadering voor de analyse van innovativiteit 

De technologische dimensie vormt een belangrijk onderdeel van het netwerk. 
Hakansson definieert technologische ontwikkeling als het proces waarin 
nieuwe technische oplossingen worden ontworpen, getest, veranderd, 
verworpen of geaccepteerd (1989: 30). Dit betekent dat activiteiten en 
hulpbronnen op nieuwe manieren worden gecombineerd, bijvoorbeeld als 

Hierbij willen wij opmerken dat deze redenering niet op lijkt te gaan voor de zoge
naamde 'radicale' innovaties. Deze worden juist gekenmerkt door het felt dat gebroken wordt 
met bestaande systemen. 

121 



gevolg van het feit dat de activiteiten zich zo ontwikkelen dat beter gebruik 
gemaakt kan worden van hulpbronnen of dat nieuwe kennis over het gebruik 
van hulpbronnen aanleiding geeft tot nieuwe gebruiksmogelijkheden. Actoren 
initieren deze processen om hun eigen positie te verbeteren of zij proberen 
hun controle over belangrijke hulpbronnen te verhogen. 
Zoals uit het voorgaande duidelijk zal zijn geworden spelen economische 
relaties tussen ondememingen een belangrijke rol in dit innovatieproces. In 
het innovatieproces staat de ontwikkeling van hulpbronnen centraal. Op 
welke wijze moeten hulpbronnen in relatie tot innovatie beschouwd worden 
en welke rol spelen economische netwerken hierin? 
Het eerste deel van de vraag heeft betrekking op de wijze waarop hulpbron
nen in de economische wetenschappen behandeld worden. Hllkansson doet 
hiervoor een beroep op Passineti die diverse economische stromingen 
evalueert, onder meer op basis van de wijze waarop zij hulpbronnen behan
delen. Met betrekking tot de marginalistische economische theorie2 komt 
Passinetti (1983: 9) tot de conclusie dat: 'The economic problem that is 
investigated is that of finding those prices (equibilibrium prices) which bring 
about, through exchange, an optimum allocation of the given resources; this 
optimum allocation being defined as the situation at which the individuals 
maximise their utilities, relative to the original distribution of resources among 
them'. Met andere woorden, het gaat om een allocatie van gegeven resour
ces zodanig dat de gevonden prijzen leiden tot een optimaal resultaat. 
Pasinetti is van mening dat een dergelijk theoretisch kader wellicht van 
toepassing is geweest in de periode v66r de industriete revolutie, toen het 
economische systeem een agrarische karakter had en in hoge mate van de 
natuur afhankelijk was. Door de industriele revolutie wordt technologische 
verandering de spil van een belangrijk deel van de economische activiteiten 
in industriele samenlevingen. Enkele belangrjjke gevolgen hiervan zijn: (1) 
De afhankelijkheid van de natuur, tenminste in de ontwikkelde Ianden, is 
sterk afgenomen; (2) De voortgebrachte goederen en de omgeving waarin 
mensen Ieven zijn in hogere mate het produkt van menselijke beslissingen. 
Hoewel deze verschijnselen volgens Pasinetti duidelijk waarneembaar zijn, is 
het besef van het belang van technologische verandering voor economische 
ontwikkeling slechts op beperkte schaal in de economische theorie doorge
drongen. Hij vindt dit een onbevredigende situatie en is van mening dat 
technologische verandering een centrale rol in de economische theorie dient 
te krijgen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is de veronderstelling dat 
actoren in staat zijn te leren en in staat zijn deze kennis aan anderen over te 
dragen (Pasinetti, 1983: 22). lndien technologische verandering een belang
rijke plaats krijgt in de economische theorievorming ontstaat de volgende 
situatie: 'A world will be considered where nothing is absolutely fixed. At any 
given point of time, there is a stock of means of production and of technical 
knowledge which is inherited from the past, but as time goes on this stock is 

Belangrijke vertegenwoordigers van deze stroming zijn onder andere Walras, 
Pareto, Hicks en Samuelson. 
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continuously changing. Any of its components is susceptible to being increa
sed and improved, if not directly, through substitutes; provided that enough 
time is allowed for the members of the community to learn (through investiga
tion and experiment) how to do it' (Pasinetti, 1983: 22-23). Hiermee plaatst hij 
de handelende (lerende) actor in relatie tot andere actoren (communicatie) in 
het brandpunt van zijn analyse. 
Weliswaar geeft Pasinetti aan dat kennisontwikkeling belangrijk is, maar hij 
geeft niet aan water dan geleerd moet worden. H~kansson (1993b: 21 0) vult 
dit aan door te stellen dat er met betrekking tot kennis over hulpbronnen 
twee dimensies onderscheiden kunnen worden. De eerste betreft kennis 
over een individuele hulpbron. Het gaat bijvoorbeeld om de vergroting van de 
kennis over de eigenschappen van een component waardoor het gebruik van 
deze hulpbron verbeterd kan worden. Een effici~nter produktieproces kan het 
resultaat zijn. De tweede betreft kennis over combinaties van verschillende 
hulpbronnen. Via transformatie-activiteiten in de ondememing worden interne 
of externe hulpbronnen gecombineerd. De vraag is nu of een combinatie van 
hulpbronnen invloed heeft op de waarde van een individuele hulpbron. 
Volgens H~kansson is dit het geval. Hulpbronnen hebben verschillende 
eigenschappen of functionaliteiten. De relatieve betekenis van een eigen
schap hangt af van de combinatie met de functionaliteiten van andere 
hulpbronnen. Dit leidt tot de conclusie dat hulpbronnen heterogeen zijn, dat 
wil zeggen dat de opbrengst van een hulpbron afhankelijk is van de hulp
bronnen waarmee zij wordt gecombineerd. Juist voor het innovatieproces 
waarin hulpbronnen worden ge(her)combineerd betekent heterogeniteit dat 
er (nieuwe) mogelijkheden voor economische waardevermeerdering ont
staan. 
Voor Alchian & Demsetz ligt in het onderscheid tussen homogene en hetero
gene hulpbronnen de reden voor het bestaan van de onderneming (1972: 
794 ): 'According to our interpretation, the firm is a specialized surrogate for a 
market for team use of input; it provides superior (i.e. cheaper) collection and 
collation of knowledge about heterogenous resources'. Anders gezegd, 
heterogene hulpbronnen hebben tot gevolg dat kennis, kennisontwikkeling 
en -overdracht over hulpbronnen belangrijk is en dat enige vorm van organi
satie om dit te bewerkstelligen (voor Alchian & Demsetz is dit de ondeme
ming) hiervoor noodzakelijk is. 
Hoe moeten ondernemingen omgaan met de, ook voor hun innovatieproces, 
belangrijke hulpbronnen? Alchian & Demsetz beantwoorden deze vraag als 
volgt (1972: 793): 'Efficient production using heterogeneous resources is not 
a result of having better resources, but knowing more accurately the relative 
productive performance of those resources'. Voor ondernemingen staan 
twee wegen open om deze kennis te verkrijgen, namelijk langs interne of 
langs externe wegen. H~kansson concentreert zich op de externe verschaf
fers van hulpbronnen en maakt daarbij een onderscheid tussen de input- en 
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de outputzijde3
. De inputzijde heeft hierbij vooral betrekking op leveranciers 

die input leveren zoals machines en gereedschappen, grond- en hulpstoffen, 
produkt-onderdelen en -componenten. De outputzijde omvat afnemers die de 
geproduceerde output van de onderneming op hun beurt gebruiken als een 
hulpbron. 
Als het gaat om de toelevering van hulpbronnen die voor het innovatieproces 
relevant zijn (de inputzijde), zijn er vanuit een kennisperspectief gezien drie 
vormen van kennis (Hakansson, 1993b: 213) van belang. Hierbij wordt 
verondersteld dat de geleverde goederen en diensten in eerdere produktie
processen reeds via transformatie-activiteiten bewerkt zijn. In de eerste 
plaats is een deel van de kennis op zo'n manier in een produkt ingebouwd 
dat een gebruiker deze kennis niet hoeft te leren. Een voorbeeld hiervan is 
de levering van een nieuwe machine, waarbij de gebruiker van de machine 
niet op de hoogte hoeft te zijn van de kennis die gebruikt is om bepaalde 
metalen machine-onderdelen te buigen. Een tweede vorm betreft kennis die 
eveneens belichaamd is in een hulpbron, echter als deze geleverde hulpbron 
gecombineerd wordt met andere interne of externe hulpbronnen is het wei 
relevant te weten welke de eigenschappen van deze hulpbron zijn. Een 
voorbeeld hiervan zijn de eigenschappen van granulaten die in de kunststof 
verwerkende industria gebruikt worden. Als een onderneming zijn produkt wil 
innoveren waarbij onder meer gebruik gemaakt zal worden van een bepaald 
granulaat, is het voor de innoveerder van belang kennis te hebben van de 
fysische eigenschappen van deze kunststof. Een derde kennisvorm betreft 
kennis over het functioneren van een produkt dat samenhangt met eerdere 
bewerkingsprocessen. Deze kennis volgt veelal niet het produkt, maar blijft 
bij de verkoper. De matrijzenbouw kan als voorbeeld dienen. De onderdelen 
van een matrijs bestaan uit normdelen die veelal door een matrijzenbouwer 
ingekocht worden. Deze normdelen verzekeren het functioneren van een 
opgebouwde matrijs wat betreft uitlijning, uitwerpen van het onderdeel en de 
verhitting of afkoeling van matrijzen. De kennis over de normdelen blijft veelal 
voorbehouden aan de leverancier van de delen. De enige manier om de 
laatste twee vormen van kennis te verkrijgen is volgens Hakansson interactie 
met de verschaffer van de hulpbron. 
Aan de outputzijde van de innoverende onderneming doen zich vergelijkbare 
verschijnselen voor. Ten einde economisch waardevolle produkten voort te 
brengen dient een producent kennis te hebben van zijn afnemers en hun 
wensen (Lundvall, 1988: 352-353). Omgekeerd is het voor een gebruiker 
relevant kennis te vergaren over bijvoorbeeld de gebruiksmogelijkheden van 
een ingekocht produkt. Hiermee kan de gebruiker een hoger nut bereiken of 
een hogere economische waarde tot stand brengen in het eigen produktie
proces. Ook deze zaken vragen om interactie tussen, in dit geval, producent 
en gebruiker. 

3 H!Jkansson ooncantreert zich volgens ons te stark op de exteme actoren. Voor hat 
innovatieproces is juist de oombinatie van interne en exteme hulpbronnen van belang. We 
komen hierop later nog terug. 
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Zowel Hakansson (1993b: 215) als Lundvall (1988: 362) komen tot de 
conclusie dat het proces van kennisverwerving nodig voor innovatie verschil
lende vormen aan kan nemen. De ondememing kan via interne activiteiten 
kennis verwerven die gebruikt kan worden in innovatieprocessen. Het kan 
hier gaan om eigen R&D-inspanningen, 'learning by doing' en 'learning by 
using'. Tevens is het mogelijk dat de onderneming kennis verwerft via 
externe actoren. Lundvall noemt daze wijze van kennisverwerving 'learning 
by interacting'. lnnoveerders kunnen gebruik maken van de kennis en 
ervaring van andere economische actoren of overgaan tot wat Hakansson 
'joint learning' noemt. Dit laatste betekent dat twee ondernemingen, via 
interactie, de kennis en vaardigheden ontwikkelen om te profiteren van 
elkaars hulpbronnen. Ten einde de voor het innovatieproces benodigde 
processen van kennisvermeerdering mogelijk te maken dienen onderneming
en te opereren in structuren die dergelijke processen ondersteunen. Hakans
son {1993b: 216) stelt dat er aan twee basisvoorwaarden dient te worden 
voldaan opdat een gebruiker kennis kan verzamelen voor een efficient 
gebruik van heterogene hulpbronnen. Daze twee basisvoorwaarden zijn 
stabiliteit en variatie. 
Stabiliteit is nodig aangezien kennisverwerving en leren tijd vragen. Enerzijds 
kost het tijd om kennis te vergaren, terwijl anderzijds de leereffecten juist via 
herhaling tot stand komen. Kennisoverdracht en leereffecten kunnen aileen 
optreden indien er een zekere mate van stabiliteit bestaat tussen leverancier 
en afnemer. Met andere woorden, stabiele relaties tussen economische 
actoren bieden de mogelijkheid tot kennisoverdracht. Deze kan op haar beurt 
de basis scheppen voor nieuwe innovaties in de ontvangende onderneming. 
Een tweede, enigszins paradoxale, conditie is variatie. lnnovaties komen 
onder meer tot stand middels nieuwe combinaties van (nieuwe) hulpbronnen. 
Dit betekent dat een onderneming open moet blijven staan voor nieuwe 
(technologische) ontwikkelingen en eventuele nieuwe partners. Daarnaast 
zijn innovaties vaak het resultaat van combinaties van bestaande kennister
reinen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het benutten van complementaire 
hulpbronnen (Teece, 1986: 288). Dit kan natuurlijk binnen bestaande relaties 
plaatsvinden, maar als gevolg van de heterogeniteit van hulpbronnen is er 
ook een groot aantal mogelijkheden tot complementariteit met de hulpbron
nen van eventuele nieuwe ondernemingen. 
Een derde argument voor variatie kan ontleend worden aan Granovetter. In 
zijn beroemde artikel 'The Strength of Weak Ties' maakt hij een onderscheid 
tussen zogenaamde 'strong' en 'weak ties'. De kracht van een sociale 
binding is volgens hem (1973: 1361) 'a (probably linear) combination of the 
amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confiding), and 
the reciprocal services which characterize the tie'. Hij wil dit onderscheid 
gebruiken om te Iaten zien dat interactie tussen actoren op micro-niveau 
gerelateerd kan worden aan (netwerk)structuren of patronen op macro
niveau. 
In het artikel betoogt hij dat de mate waarin de netwerken van twee actoren 
overlappen direct varieert met de sterkte of hechtheid van de relatie tussen 
de twee actoren. Een hoge mate van overlap tussen de twee netwerkstructu-
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ren (macro-niveau) gaat dan samen met een hechte relatie tussen de twee 
actoren (micro-niveau). Vervolgens analyseert hij de implicaties van deze 
grondgedachte voor bijvoorbeeld de diffusie van informatie en voor sociale 
mobiliteit. Hiervoor introduceert hij het concept 'brugrelatie'. Een brugrelatie 
is een relatie tussen twee actoren A en B die de enige verbinding vormt 
tussen twee netwerken. Anders gezegd, diffusie van informatie van elke 
relatie van A of van B kan aileen verlopen via de relatie tussen A en B. 
Vervolgens toont hij aan dat een brugrelatie zelden de eigenschappen van 
een 'strong tie' zal hebben (Granovetter, 1973: 1364). De theoretische 
implicatie hiervan is dat de 'weak ties', die een brugrelatie zijn, een belangrij
ke functie vervullen bij de diffusie van nieuwe kennis tussen groepen acto
ren. 
Met behulp van een aantal empirische studies illustreert Granovetter zijn 
theoretische stelling. Een voor ons relevant voorbeeld kan ontleend worden 
aan een onderzoek naar arbeidsmobiliteit (Granovetter, 1973: 1371). Aan 
personen die recentelijk via hun bekende relaties een nieuwe baan hebben 
gevonden is gevraagd hoe vaak zij met deze relaties contact hebben gehad 
in de periode van de baanwisseling. Dit leverde het volgende resultaat: 'A 
natural a priori idea is that those with whom one has strong ties are more 
motivated to help with job information. Opposed to this greater motivation 
idea are the structural arguments I have been making: those to whom we are 
weakly tied are more likely to move in circles different from our own and will 
thus have access to information different from that which we receive'4. 

Kortom, zwakke bindingen zijn belangrijk voor de diffusie van nieuwe infor
matie en kennis. 
Een analoge redenering kan vrij eenvoudig gemaakt worden voor de diffusie 
van kennis en informatie die voor het innovatieproces nodig is. Het netwerk 
van een industriele ondememing bestaat uit een mix van relaties tussen 
ondememingen met verschillende eigenschappen. Sommige relaties bezitten 
de eigenschappen van een 'strong tie' en andere zijn te beschouwen als 
'weak ties'. Deze laatste categorie kan een belangrijke functie vervullen ten 
aanzien van de diffusie van nieuwe kennis en informatie voor het initieren, 
realiseren en implementeren van technologische innovaties, omdat er een 
grote kans bestaat dat zij de innoverende ondememing in contact brengen 
met nieuwe kennis en informatie. 
Het bovenstaande Jeidt tot de conclusie dat voor innovatie naast stabiliteit in 
relaties tussen economische actoren ook enige variatie noodzakelijk is. Een 

4 Granovetter gebruikt hier de oontactfrequentie tussen twee actoren a/s indicator 
voor de sterkte van de binding. Het onderzoek (N=54) /everr:Je de volgende verr:Je/ing: <a> 
tenminste 2 maal per week (16,7%); <b> meer dan 1 maal per jaar, maar minder dan 2 maa/ 
per week (55,6%); <c> minder dan 1 maal per jaar (27,8%). Granovetter oonc/udeert: 'The 
skew is clearly to the weak end of the oontinuum, suggesting the primacy of structure over 
motivation'. 
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vergelijkbare argumentatie kan gevonden worden bij Andersen5 (1992: 84-
85). Volgens Hakansson bieden netwerken een structuur waarin stabiliteit en 
variatie gecombineerd kunnen worden. Door het aangaan van stabiele 
relaties met andere ondernemingen worden in de eerste plaats de mogelijk
heden voor de voorziening van benodigde hulpbronnen of produktiefactoren 
gerealiseerd. In de tweede plaats bieden de stabiele relaties in een netwerk 
de mogelijkheid kennis te vergaren nodig voor een innovatief en efficient 
gebruik van heterogene hulpbronnen. In de derde plaats biedt de stabiliteit 
van de relaties in een netwerk de basis voor enige variatie. Deze variatie 
biedt nieuwe mogelijkheden voor innovatie. 
In aanvulling hierop zouden wij het volgende willen opmerken. Hiervoor 
hebben we gesteld dat netwerken opgevat kunnen worden als een vorm van 
coordinatie. Het betoog van Hakansson kan in dezelfde lijn gezien worden. 
De vraag is nu of innoverende actoren in aile omstandigheden overgaan tot 
deze specifieke vorm van coordinatie? lndien er bijvoorbeeld sprake is van 
relatief eenvoudige produkten, geringe wijzigingen in de gebruikerswensen, 
stabiele technologieen of ingekochte produkten en technologieen met een 
geringe strategische of economische betekenis, dan zullen de betrokken 
actoren een geringe neiging hebben om deze vorm van coOrdinatie te 
kiezen. Eenvoudige inkoop zal in dergelijke gevallen meer voor de hand 
liggen. lets anders wordt het als de betrokken technologieen zich snel 
ontwikkelen, het gaat om relatief complexe produkten of produkten van 
strategische betekenis. In dergelijke gevallen zou men kunnen stellen dat het 
innovatieproces gekenmerkt wordt door een hoge onzekerheid. In dergelijke 
gevallen zijn interactieprocessen waarin samenwerking en informatie
uitwisseling vorm krijgen meer van belang. Dit leidt tot de conclusie dat de 
context waarin innovatieprocessen zich afspelen van invloed kan zijn op het 
gebruik van economische relaties bij de verkrijging van hulpbronnen. 

5.2.3 Het technologische innovatieproces: stabiliteit en verandering 

In de vorige paragraaf is onder meer duidelijk geworden dat economische 
relaties tussen ondernemingen een effectief institutioneel arrangement 
kunnen zijn om het innovatieproces te coOrdineren. Tevens kan gesteld 

Andersen stelt: ' ... the structural character of inter-industry relationships is related to 
transfer of learning results and their relevance for innovation. This implies a set of propositions 
concerning the relationships between firms/industries in the process of innovation .... : (e) Even 
if many interfirm/interindustry relationships are of a flexible character, there exist a subset of 
relationships which are relatively stable and function as information channels; (f) The transfer of 
preliminary learning results (relevant to innovation) normally takes an informal character. To a 
large degree this transfer takes place in some of the relative stable interindustrial channels. 
These channels connect innovative producers with their 'lead users'; (g) Information channels 
tend to have a life history which makes them less and less suited for innovative communicati
on. Because of this rule, the creation and re-creation of information channels is central to 
innovative performance'. 
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worden dat innovatie de vorm krijgt van een veranderingsproces waarin 
activiteiten, hulpbronnen of actoren op een nieuwe wijze of een vernieuwde 
wijze worden gecombineerd. Hierbij wordt tot nu toe evenwel in het midden 
gelaten langs welke wegen, volgens Hakansson, dergelijke innovatieproces
sen worden geinitieerd en hoe de in het netwerk vervlochten actoren hier
mee omgaan. In deze paragraaf komt deze problematiek aan de orde. 
Het is gebruikelijk om te veronderstellen dat vanuit het perspectief van een 
economische actor, innovaties een gevolg zijn van ontwikkelingen in de 
exteme condities of een gevolg zijn van het handelen van de actor zelf. Met 
andere woorden, Hakansson plaatst innovatie in een open systeem-model. 
In het eerste geval is er sprake van exogene ontwikkeling, in het tweede van 
endogene. Voorbeelden van exogene aanleidingen tot innovatie zijn veran
deringen in de wijze waarop economische activiteiten bij een leverancier 
worden uitgevoerd. Zo is het mogelijk dat de betreffende leverancier een 
nieuw materiaal in zijn produkt verwerkt. Dit kan bij een afnemer aanleiding 
geven tot een procesinnovatie omdat zijn machinepark onvoldoende geschikt 
is om dit geleverde produkt te verwerken. Ook kunnen specifieke klantwen
sen de bron zijn voor een produktinnovatie bij een producent Het is echter 
ook mogelijk dat het innovatieproces een gevolg is van interne, endogene 
ontwikkelingen. Gegeven onze veronderstelling dat actoren begrensd 
rationeel zijn en er sprake is van heterogene hulpbronnen is geen enkele 
actor in staat aile mogelijke combinaties te beoordelen. Er valt met andere 
woorden voortdurend iets te leren en te experimenteren. Hierdoor kan men 
binnen een onderneming tot nieuwe ideeen komen voor produkten en 
processen. Bovendien kan het zo zijn dat bestaande produkten of processen 
bepaalde (technische) problemen oproepen die eveneens een innovatie 
kunnen genereren. 
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Figuur 5.1: 'Factors of change and the process of networking' (Hakansson & Snehota, 1995, 
274). 
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Vanuit een netwerk.perspectief is het van belang op te merk.en dat zowel 
exogeen als endogeen geYnitieerde innovaties gevolgen kunnen hebben voor 
de vorm en inhoud van de economische relaties tussen ondernemingen. 
Hakansson {1989: 31) is van mening dat hierbij twee basisprocessen 
onderscheiden kunnen worden. Het eerste proces heeft betrekking op de 
wijze waarop actoren combinaties maken van activiteiten en hulpbronnen. 
Het tweede proces betreft de pogingen van actoren om hun zeggenschap 
over hulpbronnen en activiteiten te vergroten. 
Economische relaties zijn, zoals we in het vorige hoofdstuk betoogd hebben, 
zowel de voorwaarde voor als het resultaat van specifieke combinaties van 
activiteiten, actoren en hulpbronnen. Veranderingen in die relaties zijn, 
voorzover het hulpbronnen en activiteiten betreft, onder meer het resultaat 
van investeringen in innovatieprocessen. Gaat het bjjvoorbeeld om majeure 
investeringen in innovatie dan worden vrijwel onmiddellijk bepaalde activitei
ten en hulpbronnen vastgelegd. Dit heeft vervolgens consequenties voor de 
economische relaties tussen betrokken ondernemingen. Daarnaast kent elke 
onderneming een stroom van kleinere, soms niet direct zichtbare, investe
ringen in innovatie. AI deze investeringen vormen een continue intern en 
extern aanpassingsproces. 
De effecten van innovaties kunnen volgens Hakansson met behulp van twee 
begrippen duidelijk gemaakt worden: structurering en heterogenisering. 
Structurering is een gevolg van een reeks innovaties welke tot effect hebben 
dat zij bestaande relatiestructuren versterken. Het betreft hier vooral innova
ties die gericht zijn op rationaliseringen {bijv. vermindering van het gebruik 
van hulpbronnen) of gericht zijn op beTnvloeding van de schaal van de 
produktie (bijv. vergroting van de produktiecapaciteit). Dit effect impliceert dat 
ondernemingen in het netwerk. trachten op verschillende manieren het 
bestaande technische idee beter te benutten. Verbeteringen worden bijvoor
beeld bereikt via aanpassingen aan geleverde produktcomponenten of via 
het beter benutten van materialen. Anders gezegd, de gerealiseerde innova
ties hebben betrekking op een betere benutting van reeds bekende eigen
schappen van hulpbronnen, waardoor de bestaande techno-economische 
relaties als het ware verfijnd of uitgebouwd worden. Structurering heeft dan 
plaatsgevonden. 
Het tweede effect dat een gevolg is van de wijze waarop actoren hun 
activiteiten en hulpbronnen combineren is heterogenisering (Hakansson, 
1989: 32). Dit veranderingsproces kan tegelijkertijd en zelfs parallel plaats
vinden met structurering en zet bestaande economische relaties onder druk. 
Heterogenisering rnoet opgevat worden als een proces van vemieuwing 
waarin actoren proberen nieuwe ejgenschappen van hulpbronnen uit te 
buiten of reeds bekende eigenschappen op een andere manier te gebruiken. 
Dit proces wordt enerzijds gevoed door de creativiteit en innovativiteit van de 
actoren, terwijl anderzijds de potenties van de heterogene hulpbronnen ook 
een rol spelen. 
Zoals gezegd heeft het tweede proces betrekking op de pogingen van 
actoren om hun zeggenschap over hulpbronnen en activiteiten te vergroten. 
Voor het verrichten van activiteiten zijn immers hulpbronnen nodig. Het 
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aanbod van de verschillende hulpbronnen is echter beperkt zodat het voor 
een actor van belang is directe dan wei indirecte zeggenschap over deze 
resources te hebben. In dit kader is het van belang vast te stellen dat door 
technologische innovatie het relatieve belang van hulpbronnen kan verande
ren. Sommige worden door innovatie belangrijker, andere niet. Met name als 
het gaat om voor de betrokken innovatie relatief belangrijke resources ligt het 
voor de hand dat actoren zullen trachten de beschikbaarheid zo goed 
mogelijk te garanderen. Hakansson noemt het proces waarbij een actor zijn 
zeggenschap over een hulpbron vergroot 'hi~rarchisering'. Het impliceert dat 
de zeggenschap, direct of indirect, van een actor over een hulpbron beter 
wordt georganiseerd. Dit proces heeft als eindpunt de monopolisering van 
een bepaalde resource. Andere actoren zullen zich hier tegen verzetten 
bijvoorbeeld door activiteiten te ondernemen die leiden tot heterogenisering. 
Door dit vernieuwingsproces wordt het mogeUjk de afhankelijkheid van een 
gemonopoliseerde hulpbron te wijzigen, aangezien eigenschappen van 
andere resources worden ontwikkeld. De hulpbronnen die door technologi
sche innovatie minder belangrijk zijn geworden vereisen minder zeggen
schap door de actoren. Dit effect wordt door Hakansson 'externalisatie' 
genoemd: '[the resources] .... are released and made available for use in other 
contexts' (1989: 33). 
Naast de effecten van innovatie op de relaties van actoren in netwerken in 
termen van standaardisatie of heterogenisering gaat Hakansson (1989: 37 
e.v.) in op wat hij de 'development of the resource base' noemt. Het gaat hier 
om de wijze waarop een ondememing idee~n voor technologische ontwikke
ling genereert. Volgens hem gaat het in essentie om twee bronnen. In de 
eerste plaats kunnen de idee~n het resultaat zijn van kenniscreatie via 
systematische R&D. Is dit het geval dan zal volgens Hakansson de R&D
functie van een onderneming sterk ontwikkeld zijn en zal het relatiepatroon 
van de ondememing sterker horizontaal vertakt zijn (1989: 38). In de tweede 
plaats kunnen idee~n voor technologische innovatie op basis van ervaring 
gegenereerd worden. Ondernemingen die innoveren op basis van ervarings
kennis zijn wat betreft hun netwerkrelaties volgens hem sterker verticaal 
vertakt en kennen vaker een incrementeel ('step-by-step') innovatieproces. 
Het blijft echter onduidelijk welke argumenten Hakansson gebruikt om tot 
deze relatiepatronen te komen. 
Uit deze paragraaf wordt duidelijk dat Hakansson het innoveren in netwerken 
op twee manieren beschrijft. Enerzijds schenkt hij aandacht aan de effecten 
van innovatie op de aard van de relaties tussen ondememingen. De effecten 
worden beschreven op het niveau van het netwerk. Anderzijds gaat hij in op 
het innovatieproces binnen een onderneming en de effecten hiervan op de 
relaties van de ondernemingen. Hiervoor worden in feite twee kenmerken 
van het innovatieproces in ogenschouw genomen: het onderscheid tussen 
gebruik van ervarings- en R&D-kennis in het innovatieproces en het onder
scheid tussen incrementeel ('step-by-step') en radicaal ('leap-wise') innove
ren. Tot een systematisch overzicht van de samenhangen tussen deze 
onderscheidingen wordt echter nauwelijks gekomen. 
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Op dit punt sluiten we H~kansson's beschrijving en analyse van economi
sche netwerken, in het bijzonder met betrekking tot technologische innovatie, 
af. In de volgende paragraaf vragen we ons nu af welke verworvenheden en 
beperkingen in het model besloten liggen. 

5.3 De economlsche netwerkbenadering: verworvenheden en beper-
kingen 

In deze paragraaf wordt de netwerkbenadering van Hakansson geavalueerd. 
Deze evaluatie krijgt vorm door de netwerkbenadering te spiegelen aan de in 
de hoofdstukken 1 tot en met 3 van dit onderzoek gepresenteerde theoreti
sche benaderingen, te weten het orthodoxe prijsconcurrentiemodel, de 
transactiekostentheorie van Williamson en de resource-benadering van 
Pfeffer & Salancik. Hierdoor wordt onder meer duidelijk of de eerder gesigna
leerde theoretische problemen door de netwerktheorie worden opgelost. 
De volgende criteria worden gehanteerd om deze evaluatie uit te voeren: de 
theoretische funderingen van een benadering, de gebruikte vooronderstel
lingen, de probleemoriantatie, de basisconcepten van een theorie, het 
analyseniveau, het geboden perspectief op actoren, de aard en functie van 
de relaties tussen actoren, de rol van innovatie, de conceptualisering van de 
omgeving en de geografische ruimte. 

Tabel 5.1: Vier theoretische benaderinaen vemeleken 

Onderwerp Theoretische benadering 

PCM TKT Resource Netwerk 

Theoreti- Marginalistische Neo-klassieke Systeemtheorie Social exchan-
sche school theorie Social exchange ge theory 
fundering Contracttheorie theory Resource de-

Machtstheorie pendency 
Systeemtheorie 

Vooronder- Eigen belang Opportunisme Beheersing Vertrouwen 
stellingen 

Volkomen Begrensde Begrensde Begrensde 
rationaliteit rationaliteit rationaliteit rationaliteit 

Volkomen Onvolkomen Onvolkomen Onvolkomen 
informatie informatie informatie informatie 

Handelen: Handelen: Handelen: Handelen: 
'under- 'under- and 'adaptation and 'embedded' 
socialized' oversocialized' enactment' 
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Probleem- Beschrijving en Beschrijving en Beschrijving en Beschrijving en 
oriintatie analyse van naar analyse van analyse van het analyse van 

evenwicht tende· institutionele handelen van relaties tussen 
rende markten coOrdinatie van een organisatie actoren in 

ruil in wisselwerking dynamische 
met zijn omge- lndustri!le 
ving systemen 

Basis· Onzekerheid: Onzekerheid: Onzekerheid: Onzekerheid: 
concepten afwezig coordlnatie- regulering van relaties en 

mechanismen interdependentie structuren 

Hulpbronnen: Hulpbronnen: Hulpbronnen: Hulpbronnen: 
Homogeniteit Asset Heterogeniteit Heterogeniteit 

specificity 

Large numbers: Small numbers: Small numbers: Small numbers: 
onafhankelijk· afhankelijkheid afhankelijkheid afhankelijkheid 
held 

Communicatie: Communicatie: Communicatie: Communicatle: 
prijzen en transactie- 'relational' 'relational' 
hoeveelheden kosten en 

goederen 

Onderneming: Onderneming: Onderneming: Onderneming: 
technische 'governance coalitie van 'strongly cou-
produktie- structure' actoren pled system' 
functle 

Netwerk: Netwerk: Netwerk: Netwerk: 
afwezig 'governance strategisch 'loosely coupled 

structure' instrument system' 

Analyse- macro: micro-micro: micro/meso: micro/meso: 
niveau markt transactie organisatie en organisaties en 

relaties hun relaties 

Perspectief Meer determlnis- Meer determi- Meer voluntaris· Meer voluntaris-
op actor tische nistische tische tische 

ori!ntatie orientatie ori!ntatie oriintatie 

Relaties Instable I Instable! Stabiel Stabiel 
tussen 
economi- Functie: Functie: Functie: Functie: 
sche allocatle van ruil tegen mini· verkrijgen van verkrijgen van 
act oren goederen male kosten resources en resources en 

(=allocatle) macht macht 

lnnovatie Aileen proces- lnnovatie is Geen expliciete lnnovatie is be· 
innovaties via inkopen van aandachtvoor langrijke dlmen-
produktie· kostenbespa- lnnovaties sie van relaties 
functie rende goederen en netwerken 
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Omgeving Is een 'sea of Bestaat uit acto- lsgelaagd: Is een structuur 
market relations' renwaarmee vooral de die 'constrai-

mogelljk geruild 'enacted ning and enab-
kan worden environment' is ling' is en be-

belangrijk staat uit actoren 
waartussen 
interactie 
plaatsvindt 

Ruimtelijke Ruimtelijke 'Site specificity' Ontbreekt Is kenmerk van 
dimensie verschillen relatie 

opgelost door 
marktwerking 

Het bovenstaande overzicht kan gebruikt worden als basis voor de beant
woording van de vraag op welke punten de economische netwerkbenadering 
oplossingen biedt voor de eerder gesignaleerde tekortkomingen. Anders 
gezegd: wat zijn de vruchten van de economische netwerkbenadering? 
Om te zien dat de economische netwerkbenadering een bruikbaar analytisch 
kader biedt voor onze onderzoeksvraag zullen we in eerste instantie begin
nen met een vergelijking van deze benadering met het prijsconcurrentiemo
de/ (PCM). In dit laatste model is sprake van een wereld die bestaat uit 
volkomen rationale actoren: zij maximaliseren hun nut of winst, hebben 
onbeperkt toegang tot informatie en hebben onbeperkte mogelijkheden die 
informatie kosteloos te verzamelen en te verwerken. Aile transacties vinden 
plaats op naar evenwicht tenderende markten waar anonieme, discrete 
relaties tussen vele vragers en aanbieders bestaan. Ten aanzien van een 
dergelijke wereld wordt verondersteld dat economische structuren (institu
ties), anders dan het marktmechanisme, geen of een geringe invloed uitoefe
nen op (de uitkomsten van) het economische proces: de actoren dobberen 
als speelballen in een 'sea of market relations'. In een dergelijke statische 
wereld zijn de belangrijkste economische processen de voortbrenging en 
allocatie van goederen met dezelfde, gelijkblijvende eigenschappen. lndien 
markten worden gekarakteriseerd door anonieme relaties tussen producen
ten en gebruikers is produktinnovatie een zeldzame en toevallige gebeurte
nis. Omdat prijzen en hoeveelheden de enige signalen zijn op basis waarvan 
economische actoren beslissingen nemen, is het voor producenten moeilijk 
nieuwe behoeften bij gebruikers te ontdekken terwijl omgekeerd het gebrui
kers ontbreekt aan kwalitatieve informatie over de eigenschappen van 
nieuwe produkten. Op basis hiervan komt Lundvall (1992: 50) tot de conclu
sie dat het prijsconcurrentiemodel een institutionele context vormt die 
vijandig voor innovatie is. Het model spiegelt ons een economie voor waarin 
innovatie een marginaal, toevallig gebeuren is, dat bovendien aileen van 
invloed is op de gebruikte produktie-technologie. 
De economische netwerkbenadering brengt, in vergelijking met het PC
model, een aantal nieuwe essenti&le elementen in. In de eerste plaats 
begrensde rationaliteit van actoren en het bestaan van de hiermee samen
hangende veronderstelling van onvolkomen informatie. De begrensde 
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rationaliteit hangt sterk samen met onzekerheid, die op haar beurt het 
resultaat is van een omgeving die veranderlijk en complex is. Begrensde 
rationaliteit en onzekerheid hebben oak gevolgen voor innovatie. lnnovatie 
heeft per definitie betrekking op het creeren van kwalitatief verschillende of 
nieuwe produkten, processen en kennis. Als gevolg van bovenstaande twee 
assumpties zijn innoverende actoren niet in staat aile mogelijke uitkomsten 
van hun handelen te kennen. 
Een tweede belangrijke consequentie van begrensde rationaliteit is gelegen 
in het feit dat de homogeniteitsassumptie van het PCM-model niet gehand
haafd kan worden. In de economische netwerkbenadering is er sprake van 
heterogene actoren, activiteiten en hulpbronnen. Er is sprake van heteroge
ne actoren omdat zij over gedifferentieerde kennis/ervaring beschikken, 
verschillende tijdshorizonten of verschillende competenties hebben. Mede 
als gevolg hiervan voeren actoren verschillende activiteiten uit, waarbij zij 
heterogene hulpbronnen combineren en verkopen. Dit heeft als belangrijke 
consequentie dat oak het economisch handelen van actoren een diversiteit 
kent. 
Een tweede nieuw element in het economische netwerkperspectief heeft 
betrekking op interactiviteit tussen actoren, die een gevolg is van de veron
derstelde inbedding van economische actoren in hun omgeving. In het PC
model is er sprake van calculerende maximaliseerders, die beslissen op 
basis van prjjs- en hoeveelheidssignalen. In het netwerkperspectief wordt 
hierop een belangrijke aanvulling gegeven. Produceren en innoveren zijn 
geen gelsoleerde activiteiten maar vormen een reactie op of zijn een antici
peren op eisen uit of ontwikkelingen in de omgeving van de onderneming. Dit 
betekent voor de begrensd rationele actoren dat zjj in een voortdurende 
wisselwerking met hun omgeving staan. Deze omgeving is niet 'faceless' 
zoals in het prijsconcurrentiemodel, maar heeft een relatief stabiele structuur 
die bestaat uit duurzame sociaal-economische relaties met een vaak beperkt 
aantal andere actoren waarmee goederen geruild worden of informatie en 
kennis worden uitgewisseld. Deze structuur (het netwerk) bepaalt deels het 
handelen van actoren ('constraining and enabling'), waarbij de relaties tussen 
actoren een coordinatiemechanisme vormen waarmee afhankelijkheid en 
onzekerheid kan worden gereguleerd. lnnoveren is in dit perspectief niet 
Iauter een bedrijfsintern gebeuren, maar een (leer)proces waarin bedrijfsin
terne en -externe activiteiten en hulpbronnen door actoren met elkaar 
vervlochten worden. In dit interactieperspectief wordt, anders gezegd, een 
breder perspectief geboden op economisch handelen. Actoren handelen niet 
aileen op basis van Iauter een afweging van kosten en baten, maar zijn in 
staat te komen tot verschillende keuzen waarbij oak niet-economische 
factoren, zoals vertrouwen of wederzijdse aanpassing, een rol spelen. 
Een derde belangrijk nieuw element is de conceptualisering van de onderne
ming. In het PC-model wordt de onderneming voorgesteld als een technische 
produktiefunctie gericht op de allocatie van hulpbronnen. De netwerkbenade
ring ontkent niet dat allocatie van hulpbronnen een relevant element is, maar 
stelt dat er eerst iets te alloceren moet zijn. Dit betekent dat de onderneming 
in de netwerkbenadering naast een allocatieve functie, vooral een functie 
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heeft bij de verbetering van hulpbronnen en bij het scheppen van economi
sche waarde. Kortom, in de netwerkbenadering heeft de onderneming naast 
een allocatieve, vooral een produktieve functie. 
In het Iicht van onze vraagstelling zijn de vruchten van de economische 
netwerkbenadering in vergelijking met het orthodoxe prijsconcurrentiemodel 
talrijk. De economische netwerkbenadering biedt in de eerste plaats een 
bruikbaar theoretisch kader voor de analyse van innovatieprocessen, omdat 
zij nadrukkelijk diversiteit en dynamiek als analytisch uitgangspunt neemt. De 
orthodoxe micro-economische benadering laat innovatie in feite exogeen, 
aangezien zij zich concentreert op de allocatie van gegeven hulpbronnen. De 
economische netwerkbenadering van innovatie daarentegen plaatst de 
ontwikkeling en vernieuwing van (combinaties) van hulpbronnen juist cen
traal. Daarmee worden deze hulpbronnen heterogeen en variabel. 
In de tweede plaats biedt zij oplossingen voor een aantal problemen van het 
PC-model. In dit kader kunnen de volgende problemen en oplossingen 
genoemd worden. 
Het statische evenwichtsdenken gericht op efficiency wordt vervangen door 
een dynamisch perspectief gericht op verbetering en vernieuwing (zie ook: 
De Man, 1995: 13). 
Het methodologisch individualisme in het PC-model met zijn deterministische 
actorperspectief ('undersocialized conception of human action') maakt in de 
economische netwerkbenadering plaats voor een meer voluntaristisch actor
perspectief waarin het handelen zowel het resultaat is van relaties en 
structuren, danwel vorm geeft aan die relaties en structuren ('embedded
ness'). Anders gezegd, er is sprake van een methodologisch relationisme6

. 

Een aantal assumpties van het PC-model zoals homogeniteit, volkomen 
informatie en rationaliteit hebben een geringe relevantie bij de analyse van 
innovatieprocessen. De economische netwerkbenadering sluit qua assump
ties beter aan bij essentiele kenmerken van innovatieprocessen, zoals bijv. 
informatie-asymmetrie en onzekerheid. 
In het prijsconcurrentiemodel wordt de omgeving van de (innoverende) 
onderneming nauwelijks geconceptualiseerd. Er is sprake van een 'faceless' 
omgeving waarin anonieme, discrete en onderling uitwisselbare relaties 
tussen producenten en gebruikers bestaan, die tot een uitwisseling komen 
op een factor- en goederenmarkt. De complexe en veranderlijke industriele 
markten waarop ondernemingen nu opereren vertonen hiermee weinig 
overeenkomsten. In de netwerkbenadering krijgt de omgeving een 'gezicht'. 
Dit gezicht krijgt vorm via de actoren waarmee een bepaalde onderneming 
economisch verbonden is. Deze relaties kennen meerdere dimensies waarbij 
naast de ruil van goederen bijvoorbeeld ook kennis of informatie wordt 
uitgewisseld. Hiermee verschuift ook het analyseniveau. Is in het PC-model 
sprake van een macro-niveau waar markten centraal staan, in de netwerkbe
nadering verschuift dit naar een meso- of micro-niveau waar een organisatie 

Met dank aan Marius Meeus voor het bedenken van dit begrip. 
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met zijn relaties of een bepaald netwerk in het brandpunt van de analyse 
geplaatst wordt. Hiermee worden bepaalde mechanismen duidelijker zicht
baar en wordt meer recht gedaan aan verscheidenheid. 
In het prijsconcurrentiemodel wordt de ondememing voorgesteld als een 
'black box', een technische produktiefunctie. Juist voor de bestudering van 
innovatieprocessen is dit construct zeer onbevredigend. lnnovatie is een 
proces waarin interne en externe hulpbronnen door actoren worden 
ge(her)combineerd. Hierbij kunnen actoren middels hun transformatie
activiteiten tot verschillende combinaties komen. Dit leidt tot de conclusie dat 
ook deze transformatie nadrukkelijk in de analyse betrokken moet worden. In 
dit Iicht is het van belang dat in de netwerkbenadering de 'black box' ge
opend wordt. De onderneming wordt gezien als een unieke verzameling 
hulpbronnen, activiteiten en relaties die in staat is tot specifieke transforms
ties. Hiermee wordt het mogelijk bedrijfsinterne processen zoals produktie en 
innovatie te analyseren. Dit wekt wellicht de indruk dat de netwerkbenadering 
beschikt over een expliciet innovatiemodel waarin bedrijfsinterne en -externe 
elementen op elkaar betrokken worden. Dit is evenwel niet het geval. Er is 
eerder sprake van een impliciet model waarin in algemene termen het 
innovatieproces en zijn effecten (bijv. heterogenisering) wordt beschreven. 
De transactiekostentheorie, gelntroduceerd in hoofdstuk 3, kan beschouwd 
worden als een belangrijke poging binnen de economische wetenschappen 
om de problemen van het orthodoxe prijsconcurrentiemodel op te lossen 
omdat in deze benadering expliciet getracht wordt te verklaren waarom 
economische ruilprocessen op een bepaalde manier georganiseerd worden. 
In de laatste paragrafen van hoofdstuk 3 worden zowel verworvenheden als 
kritiekpunten op de transactiekostentheorie geformuleerd. Opnieuw stellen 
we hier de vraag of de economische netwerkbenadering oplossingen biedt 
voor de daar gesignaleerde problemen. 
In de transactiekostentheorie wordt een bepaalde samenhang verondersteld 
tussen transactiekosten en economisch handelen. Het scheppen, verande
ren en opheffen van economische organisatievormen zou worden bepaald 
door de hoogte van de transactiekosten. Deze kosten zijn op hun beurt weer 
afhankelijk van de frequentie, onzekerheid en 'asset specificity' van de 
transactie, waarbij de ruilende actoren steeds gekenmerkt worden door 
begrensde rationaliteit en opportunisme. 
Een van de belangrjjke problemen van de transactiekostentheorie is de wijze 
waarop de relatie tussen coordinatiemechanismen en innovatie behandeld 
wordt. Weliswaar komt Williamson tot de conclusie dat duurzame relaties 
tussen economische actoren in het geval van technologische innovatie van 
belang kunnen zijn ('bilateral governance'), maar deze relaties blijken een 
instabiel karakter te hebben indien de onzekerheid toeneemt. Deze instabili
teit is een gevolg van een van de assumpties van de transactiekostentheorie, 
namelijk het veronderstelde opportunistisch gedrag van economische 
actoren. Als gevolg van het feit dat innovaties omgeven zijn met onzeker
heid, onder meer als gevolg van de informatie-asymmetrie bijvoorbeeld 
tussen producent en gebruiker, is de kans op opportunistisch gedrag groot. 
De verhoogde transactiekosten die hier het gevolg van zijn doen de econo-
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mische actor besluiten tot een vlucht naar het coOrdinatiemechanisme van 
de verticale integratie ('unified governance') of het gebruik van de 'market 
governance'. Met andere woorden, opportunistische gedrag van actoren 
gecombineerd met innovaties die gekenrnerkt worden door (hoge) onzeker
heid leiden tot hogere transactiekosten. Omdat actoren hun transactiekosten 
willen minimaliseren blijkt 'relational contracting' geen optimaal coordinatie
mechanisme. lnnoveren in economisch netwerken die gekenmerkt worden 
door duurzame relaties is in de transactiekostenbenadering hierdoor eerder 
een afwijking dan een regel. Oat het verschijnsel innovatie in de transactie
kostenbenadering niet goed uit de verf komt heeft vooral te maken met het 
object van studie: de transactie. Omdat innovatie vooral een transformatie
activiteit is en geen transactie-activiteit blijft innovatie in de transactiekosten
benadering in feite een exogeen gebeuren: innovaties worden via goederen 
met een hoog innovatiepotentieel ingekocht. 
De netwerkbenadering lost dit probleem op door onder meer een grater 
belang toe te kennen aan de rol van vertrouwen in economische relaties. 
Granovetter (1992: 41-42) is van mening dat er voor actoren drie redenen 
zijn waarom vertrouwen opgebouwd dient te worden. In de eerste plaats 
omdat het opbouwen van vertrouwen in het (eigen) belang van een actor is. 
Dit sluit aan bij een ondergesocialiseerde optiek. In de tweede plaats kunnen 
twee actoren elkaar vertrouwen omdat zij dit moreel juist achten. Hier is 
sprake van internalisatie van normen, hetgeen aansluit bij een oversocialisa
tie. Nu zijn beide redenen natuurlijk van belang, maar Granovetter wil er een 
derde aan toevoegen die volgens hem beter aansluit bij het idee van inbed
ding en in de eerder twee genoemde redenen wordt genegeerd. Vertrouwen 
of betrouwbaar handelen wordt dan gezien als 'as a part of regularized 
expectations that characterize their relation with their transaction partner' 
(Granovetter, 1992: 42). Hij benadrukt hiermee dat vertrouwen een relatio
neel begrip is, waarbij steeds twee actoren betrokken zijn. Daamaast is 
vertrouwen geen concept dat als het ware boven de actoren zweeft, maar is 
het een kenmerk van een relatie tussen twee actoren. Granovetter stelt 
verder dat vertrouwen het effect is van 'relational embeddedness' en ver
klaart waarom twee partijen duurzaam met elkaar interacteren. 
Zoals in de voorgaande tabel is aangegeven concentreert de transactiekos
tentheorie zich op de beschrijving en analyse van institutionele coordinatie 
van ruil. Hiermee is deze theorie een variant op de neo-klassieke even
wichtstheorie waarin kostenminimalisatie en de allocatie van hulpbronnen 
met gegeven eigenschappen het dominante streven van actoren is. Hierbo
ven is reeds gesteld dat de netwerkbenadering een dynamisch perspectief 
heeft waarbij actoren niet aileen gedreven worden door het principe 'doing 
the things right' maar ook door 'doing the right things'. Kortom, naast efficien
cy is effectiviteit ook belangrijk. Dit heeft tot gevolg dat relaties niet aileen 
een uiting zijn van het streven naar kostenminimalisatie, maar meerdere 
dimensies hebben die de scheppende functies van de ondememing {kunnen) 
ondersteunen. 
Een volgend probleem dat de transactiekostentheorie in zich draagt is het 
methodologisch individualisme. Hiervoor is reeds betoogd dat de transactie-
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kostenbenadering zowel een 'undersocialized' als een 'oversocialized' 
conceptualisering van het handelen hanteert. In de market governance is 
immers sprake van geatomiseerde ruil waarbij relaties geen rol spelen, terwijl 
in de 'unified governance' sprake is van een overgesocialiseerd handelen 
omdat actoren louter geregeerd worden via flattering. De tussenliggende 
coordinatiemechanismen spelen weliswaar een rol maar worden in de 
benadering, zoals reeds gesteld, eerder beschouwd als een uitzondering dan 
als een regel. Dit heeft tot consequentie dat in de transactiekostenbenade
ring de rol van strategische (samenwerkings)opties weinig betekenis hebben. 
Actoren worden gedreven door hun wens tot transactiekostenminimalisatie. 
Kennelijk beschikken zij niet over andere mogelijkheden om onzekerheid en 
afhankelijkheid te verlagen. Met andere woorden, het handelen van actoren 
wordt gedetermineerd en zij hebben geen keuzevrijheden. 
Hiervoor is reeds betoogd dat in de netwerkbenadering dit probleem opgelost 
wordt door een voluntaristischer actor-perspectief te veronderstellen, zodat 
actoren over een zekere keuzevrijheid beschikken met betrekking tot hun 
handelen. De actoren zijn weliswaar begrensd rationeel en ingebed in 
beperkende structuren, maar hierbinnen beschikken zij mede op basis van 
hun leervermogen over verschillende mogelijkheden om hun economische 
activiteiten te (re)organiseren, hulpbronnen te combineren of economische 
relaties aan te gaan, te versterken of af te breken. Kortom, in de netwerkbe
nadering kunnen de actoren via meerdere wegen in Rome komen. 
Zowel in de transactiekostentheorie als in de netwerkbenadering wordt een 
aantal concepten gebruikt die op het eerste oog dezelfde betekenis en 
functie hebben. Wij doelen hier op basisconcepten als begrensde rationali
teit, onzekerheid en 'asset specificity'. Naast overeenkomsten bestaan er ook 
verschillen (Johanson & Mattson, 1991: 262). Begrensde rationaliteit is in 
beide benaderingen van belang, waarbij in de netwerkbenadering de nadruk 
gelegd wordt op de betekenis van dit concept voor kennisverwerving via 
interactie met andere ondernemingen. Onzekerheid is eveneens in beide 
benaderingen relevant. Er bestaat echter wei een belangrijk thematisch 
verschil. In de transactiekostentheorie wordt de invloed van onzekerheid 
gerelateerd aan de wettelijke vorm van de transactie: het contract. In de 
netwerkbenadering wordt onzekerheid betrokken op de relaties tussen 
actoren en de daaruit resulterende structuur. Dit thematische verschil kan 
wellicht begrepen worden uit het feit dat Williamson zijn analyses plaatst in 
het kader van de Amerikaanse anti-trust-wetgeving. De specifieke aandacht 
voor geformaliseerde afspraken tussen ondernemingen is dan niet vreemd. 
De Scandinavische variant van de netwerkbenadering vindt haar oorsprong 
in empirisch gefundeerd marketing- en inkooponderzoek waarbij de aandacht 
vooral uitgaat naar stabiele, duurzame relaties ongeacht of deze een formele 
of informele vorm hebben. Williamson's concept 'asset specificity' en het 
concept 'heterogeniteit van resources' uit de netwerkbenadering zijn duidelijk 
aan elkaar gerelateerd. In de transactiekostentheorie leidt een hoge specifici
teit tot vertikale integratie. In de netwerkbenadering wordt deze conclusie niet 
gedeeld. Zo stellen Johanson & Mattson (1991: 263) dat een hoge specifici
teit van 'assets' eerder regel dan uitzondering is en vooral gezien kan worden 
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als een uitdrukking van afhankelijkheid tussen actoren. Hoge specificiteit is 
dan het resultaat van de interactie in relaties en kan volgens hen nauwelijks 
gezien worden als een verklaring voor vertikale integratie. 
Een laatste probleem dat we hier aan de orde willen stellen heeft betrekking 
op de conceptualisering van de omgeving van de ondememing in de transac
tiekostenbenadering en het daarmee samenhangende analyseniveau. Wij 
hebben al eerder betoogd dat Willamson het concept omgeving nauwelijks 
problematiseert. De omgeving bestaat bij hem slechts uit partijen waarmee 
transacties uitgevoerd kunnen worden. De wijze waarop in de netwerkbena
dering het concept omgeving gezien wordt is reeds hiervoor aan de orde 
geweest. Hiermee samenhangend zijn de analyseniveaus die in beide 
benaderingen gekozen worden. Bij Williamson is het analyseniveau de 
transactie of een aggregaat van een specifiek type transacties. Wij hebben 
dit het micro-micro-niveau genoemd. Hoe hij de verschillende cOOrdinatie
mechanismen tegelijkertijd naast elkaar in een organisatie laat bestaan en 
hoe deze mechanismen ten opzichte van elkaar worden gecoOrdineerd blijft 
onduidelijk. De netwerkbenadering kiest een meso-niveau, waarbij de 
analyses worden gebaseerd op kenmerken van 'systems of interdependent 
dyadic relations' (Johanson & Mattson, 1991: 263) zodat binnen een systeem 
verschillende coordinatiemechanismen naast elkaar kunnen bestaan. 
Concluderend kunnen we stellen dat de economische netwerkbenadering op 
belangrijke punten (methodologisch individualisme, omgeving, innovatie) 
oplossingen biedt voor de problemen van de transactiekostenbenadering van 
Oliver Williamson. Een aantal problemen blijft echter bestaan. Beide benade
ringen beschikken over een nauwelijks uitgewerkte innovatietheorie, terwijl 
de netwerkbenadering het probleem van de strategische opties niet oplost. 
Omdat de economische netwerkbenadering haar theoretische wortels heeft 
in de resource dependency-benadering van Pfeffer & Salancik zijn de 
verschillen tussen beide benaderingen minder groat dan die tussen de 
netwerkbenadering en de andere hiervoor besproken theoretische aanpak
ken. Het belangrijkste probleem van de resourcebenadering is, gezien de 
problematiek die we in de vraagstelling aansnijden, gelegen in het feit dat 
technologie in het algemeen en innovatie in het bijzonder een zeer marginale 
rol speelt in deze theorie. Dit is enerzijds verwonderlijk gezien de aandacht 
die technologie krijgt in de eerdere studies over de relaties tussen organise
tie en omgeving (o.a. Woodward, 1965; Pugh et.al., 1969; Blau et.al., 1976), 
terwijl dit anderzijds wellicht te begrijpen valt uit de ori6ntatie van Pfeffer & 
Salancik op macht en machtsprocessen. We hebben reeds gezien dat 
Hakansson's aanpak dit probleem eveneens niet oplost. 
Een opmerkelijk verschil tussen de resource- en de netwerkbenadering 
betreft de rol van strategie6n. Strategie speelt in de netwerkbenadering een 

Pfeffer & Sa/ancik behandelen aileen een studie van Gort die een relatie /egt 
tussen de technologie-intensiteit van een ondememing en de mate van diversificatie van 
produkten (1978: 126-127). De trefwoorden 'technology' of 'innovation' komen verder in het 
boek niet of nauwelijks voor. 
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impliciete rol die voortkomt uit het voortdurende streven van actoren om via 
het gebruik van hun relaties hun positie in het netwerk te verbeteren. In de 
resourcebenadering wordt juist veel aandacht besteed aan de strategieen 
waarmee actoren hun omgevingen kunnen beYnvloeden8• Er doet zich nu de 
merkwaardige ontwikkeling voor dat de resourcebenadering zich concen
treert op strategiean en daarbij innovatie uit het oog verliest, terwijl in 
Hakansson's netwerkbenadering zich het omgekeerde voordoet. 
Een laatste verschil betreft het niveau van analyse van beide benaderingen. 
De resourcebenadering richt zich op het micro-niveau: de wisselwerking 
tussen een organisatie en haar omgeving. De netwerkbenadering richt zich 
primair op een meso-niveau, dat wil zeggen op relaties tussen actoren, maar 
maakt voortdurend koppelingen met hogere (bijv. activiteitenpatronen) en 
lagere (bijv. een activiteitenstructuur) niveaus van analyse. Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de laatstgenoemde aanpak meer oog heeft voor 
het structuurelement van industriale systemen. 
In hoofdstuk 1 is aandacht geschonken aan de ontwikkelingen in het 
industria- en technologiebeleid op verschillende beleidsniveaus. Daar 
concludeerden we dat in zowel het regionaal sociaal-economisch beleid als 
in het nationale en Europese beleid de betekenis van technologiebeleid is 
toegenomen. Het bleek dat samenwerking, innovatie en midden- en kleinbe
drijf belangrijke elementen van dit beleid waren. Samenwerking tussen 
verschillende typen bedrijven en tussen het bedrijfsleven en de kennisinfra
structuur op het gebied van innovatie is een belangrijke lijn van denken in dit 
beleid. Langs deze weg dient de concurrentiepositie van ondememingen en 
in het verlengde daarvan de economische ontwikkelingsmogelijkheden van 
regie's of Ianden te versterken. 
Dit betekent dat in het beleid verondersteld wordt dat innovatie ook een 
ruimtelijke dimensie heeft. Dit roept de vraag op of de door ons behandelde 
theoretische benaderingen aan deze dimensie aandacht schenken. Op basis 
van de gegevens in tabel 5.1 blijkt dit niet, zoals bij Pfeffer & Salancik, of 
nauwelijks het geval te zijn. In het orthodoxe prijsconcurrentiemodel is de 
ruimtelijke dimensie in feite afwezig. Gezien de ruimende werking van de 
markt is dit niet verwonderlijk. Mocht er al sprake zijn van ruimtelijke ongelijk
heid, dan zorgt de werking van het marktmechanisme via de ruimtelijke 
mobiliteit van produktiefactoren op termijn voor het verdwijnen van deze 
ongelijkheid9

• De transactiekostenbenadering van Williamson kent geen 

8 Zoals reeds in hoofdstuk 2 naar voren is gebracht onderscheklen Pfeffer & Salan-
cik vier groepen strategie§n: <1> Managing organizational demands: adaptation and avoidan
ce; <2> Altering organizational interdependence: controlling the context of control; <3> The 
negotiated environment: establishing colleCtive structures of interorganizational action; en <4> 
The crested environment: controlling interdependence through law and social sanction. 

Stet dat er in een land 2 regia's zijn, A en B, wssrvan A een snelle groei, hoge 
winsten en hoge lonen kent, en B een stagnerende economie met hoge wetkloosheid. Onder 
invloed van rationes/ gedrag zal een migratie van werklozen van B naar A optreden. Omge
keerd worden producenten van A naar B getrokken door de /agere loon- en grondkosten in 
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expliciete ruimtelijk-economische theorie. Het ruimtelijke element wordt door 
Williamson ingebracht via een van de dimensies van een transactie, namelijk 
via de 'asset specificity', meer in het bijzonder door 'site specificity'. Hiervan 
is sprake als twee ondernemingen besluiten zich in elkaars nabijheid te 
vestigen als gevolg van het feit dat zij in techno-economische zin aan elkaar 
verbonden zijn. Ruimtelijke nabijheid is hier met andere woorden een 
uitdrukking van de wens van actoren hun (transporHkosten te minimalise
ren. lnnovatie speelt hierbij verder geen rol. HAkansson's netwerkbenadering 
kent eveneens een beperkt besef van de rol van de ruimtelijke dimensie voor 
economische activiteiten in het algemeen en voor innovatie in het bijzonder. 
Slechts in de voor zijn onderzoek gebruikte vragenlijst wordt aandacht 
besteed aan de rol van (fysieke) nabijheid (bijv. HAkansson, 1989: 177, 180, 
198) zonder dat deze dimensie een theoretische uitwerking krijgt. 
Uit de evaluatie die in deze paragraaf is uitgevoerd komt naar voren dat de 
economische netwerkbenadering van Hakansson voor een belangrijk deel de 
theoretische problemen oplost die door de andere besproken benaderingen 
opgeworpen worden. In die zin vormt de netwerkbenadering een bruikbaar 
theoretisch kader voor de analyse van de invloed van exteme organisaties 
op het innovatieproces. Dit neemt niet weg dat de economische netwerkbe
nadering ook beperkingen kent. De belangrijkste beperking is gelegen in het 
feit dat HAkannson met zijn netwerkmodel nauwelijks in staat blijkt te komen 
tot enige hypothesevorming. Het model geeft eerder aan dat economische 
relaties met andere organisaties van belang zijn voor het economische 
functioneren van industriale ondernemingen dan dat het model in staat is 
richtinggevende uitspraken te doen over de samenhangen tussen de ge
bruikte concepten. Het model is dan ook eerder beschrijvend dan verklarend. 
Deze gebrekkige hypothesevorming wordt volgens ons vooral veroorzaakt 
doordat het netwerkmodel van HAkansson nog te dicht op de directe ( marke
ting)praktijk staat. Dit heeft tot gevolg dat in de benadering veel waarde 
gehecht wordt aan casus-voorbeelden en breed opgezette surveys veelal 
worden gemeden. Dit exemplarische karakter werkt echter de theorievorming 
niet in de hand. 
De vraag is nu of door de toepassing van het model op de analyse van 
innovatieprocessen deze gebreken worden weggenomen. Helaas blijkt dit 
niet het geval te zijn. Zijn analyse van de invloed van externe organisaties op 
het innovatieproces komt onzes inziens niet verder dan het in algemene 
termen beschrijven van een aantal veranderingsprocessen die het gevolg 
zijn van technologie innovatie (standaardisering of heterogenisering) of het 
geven van enkele kenmerken van een innovatieproces ('research-based 
versus experience-based' of incrementeel versus radicaal) zonder dat wordt 
aangegeven voor wie of wanneer dit geldt. Hiermee maakt de benadering 
aannemelijk dat economische relaties een rol spelen in innovatieprocessen, 

regio B. Uiteindelljk resulteert er een marktevenwioht In beide regio's. (Voorbeeld ontleend aan 
Lambooy, 1988: 87). 
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zonder dat expliciet duidelijk gemaakt wordt op welke wijze en onder welke 
condities deze invloed vorm krijgt. 
De belangrijkste conclusies van deze evaluatie kunnen als volgt worden 
samengevat: 
( 1) De economische netwerkbenadering lost een aantal theoretische 

problemen van de eerder besproken theoretische benaderingen op 
(o.a. methodologisch individualisme, opportunisme versus vertrouwen); 

(2) De economische netwerkbenadering Ievert een aantal bruikbare 
begrippen voor de analyse van de invloed van externe organisaties op 
innovatieprocessen; 

(3) De economische netwerkbenadering is echter niet in staat op een 
systematische wijze richtinggevende samenhangen tussen de door 
haar aangedragen concepten aan te brengen. De benadering is derhal
ve eerder beschrijvend dan verklarend. 

Onze evaluatie heeft ook een aantal 'witte vlekken' opgeleverd die gezien 
onze vraagstelling relevant geacht mogen worden. Het gaat om de volgende 
drie onderwerpen: 

De rol van strategische opties: 
Hoewel in de resource-dependency benadering, die beschouwd kan worden 
als het fundament van de economische netwerktheorie, strategiean een zeer 
prominente plaats innemen, verdwijnen ze in het netwerkmodel van Hakann
son. Omdat strategie wat ons betreft een concept is waarmee zeer duidelijk 
de omgeving aan het bedrijf gekoppeld kan worden, staan we voor de taak 
het concept strategie in het netwerkmodel in te werken. 

Een expliciete innovatietheorie: 
Het valt niet te ontkennen dat technologische innovatie een belangrijk 
element is in het netwerkmodel. Dit neemt niet weg dat innovatie in het 
netwerkmodel in een te sterke mate wordt voorgesteld als een extern
organisatorisch proces. Hakansson verliest wat ons betreft de bedrijfsinterne 
dimensie te sterk uit het oog. In de tweede plaats is het met het netwerkmo
del niet zonder meer mogelijk te komen tot uitspraken over patronen in 
externe economische relaties die betrokken zijn innovatieprocessen Deze 
constatering dwingt ons tot de ontwikkeling van een innovatiemodel waarin 
enerzijds rekening wordt gehouden met zowel de bedrijfsinterne als de 
bedrijfsexterne dimensies van het innovatieproces en waarmee anderzijds 
gekomen kan worden tot uitspraken over patronen in technologische ontwik
keling. 

De ruimtelijke dimensie van netwerken: 
Hiervoor is geconstateerd dat in de economische netwerkbenadering de 
ruimtelijke dimensie beschouwd wordt als een kenmerk van een economi
sche relatie. Hieraan worden echter geen nadere conclusies verbonden. 
Gezien het belang dat onder meer in het regionale economische beleid wordt 
gehecht aan ruimtelijk geconcentreerde netwerken van innoverende onder
nemingen, moeten we deze dimensies verder uitwerken. Dit betekent dat we 
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op zoek moeten naar theoretische noties die uitspraken doen over de relatie 
tussen innovatie en ruimte. 

Deze ontbrekende elementen worden in de drie hiema volgende paragrafen 
uitgewerkt waarbij nadrukkelijk gestreefd zal worden deze elementen op een 
dusdanige wijze te verbinden met de theoretische uitgangspunten en uitwer
kingen van de economische netwerkbenadering, dat er sprake is van een 
operationele theorie. 

5.4 Strategisch handelen in de netwerkbenadering 

Uit de literatuur blijkt dat het concept ondememingsstrategie een diffuus en 
multidimensioneel begrip is (Van Cayseele & Schreuder, 1990: 307). Er is 
sprake van bijdragen uit verschillende disciplines zoals de industri~le econo
mie (Chandler, Porter), de organisatietheorie (Miles & Snow, Mintzberg) en 
de managementliteratuur (Ansoff, Ohmae), waarbij vanuit verschillende 
benaderingen en probleemgebieden het onderwerp strategie bestudeerd 
wordt. In een zeer ruime formulering kunnen deze benaderingen onderge
bracht worden in het vakgebied van het strategisch management. 
Sinds de jaren vijftig is de belangstelling voor strategische vraagstukken 
sterk toegenomen. Volgens een van de grondleggers van het strategisch 
management, Ansoff, wordt dit veroorzaakt door de toegenomen grilligheid 
van de omgeving van veel ondememingen (1968: 13). Dit had tot gevolg dat 
de belangstelling voor de wijze waarop bedrijven omgaan met ontwikkelingen 
in de bedrijfsomgeving sterk toenam. Kortom, het strategisch probleem was 
geboren. 
Het concept strategie heeft een militaire herkomst. Het betreft de kunst van 
oorlogvoering voor zover deze bestaat in het maken en uitvoeren van 
plannen voor militaire bewegingen op grate schaal (Van Dale). In een 
economische betekenis beschouwen wij het organiseren van strategie als 
het cre~ren van voorzieningen door organisaties om omgevingsonzekerheid 
en afhankelijkheid hanteerbaar te maken (Meeus & Oerlemans, 1993b: 3). 
Het uitgangspunt daarbij is dat de onzekerheid en afhankelijkheid die de 
economische bewegingen in de bedrijfsomgeving voortbrengen voor een 
bedrijf dient te worden gereduceerd om daarmee de continuneit van de 
onderneming te bewerkstelligen. 
In een bespreking van de bestaande strategie-literatuur komt Pfeffer tot een 
conclusie die opmerkelijk veel overeenkomsten vertoont met onze conclusies 
in hoofdstuk 2. Hij stelt: 'It is fare to state that both corporate and business
level strategy research has, to this point, been characterized by a fundamen
tal internal focus with the single organization as the unit of analysis' (Pfeffer, 
1987: 120). Het is daarbij evident dat strategisch management in theorie en 
praktijk de aard en kenmerken van de bedrijfsomgeving in beschouwing 
neemt, zoals bijvoorbeeld het aantal concurrenten of de mate van produktdif
ferentiatie. Maar het dominante perspectief is volgens Pfeffer er een waarbij 
de beperkingen van de omgeving gegeven, exogeen zijn en waarbij onderne-
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mingen slechts succesvol kunnen zijn indien zij zich op een adequate wijze 
aanpassen aan die omgeving. Met andere woorden, organisaties worden 
gezien als op zichzelf staande eenheden die worden geconfronteerd met een 
'faceless' omgeving. Het strategische handelen van ondernemingen wordt 
hierdoor gekenmerkt door interne gerichtheid waarbij het gaat om het 
matchen van organisatorische mogelijkheden aan de eisen van de omge
ving. Er is sprake van een interne gerichtheid omdat het handelen geconcen
treerd wordt op de interne organisatie van de onderneming bijvoorbeeld door 
het uitvoeren van een strategie gericht op verlaging van de produktiekosten, 
of verandering van de produktontwikkeling. Hoewel deze strategie6n conse
quenties voor de bedrijfsomgeving kunnen hebben, blijven de handelingen 
primair gericht op de be'fnvloeding van de bedrijfsinterne organisatie. Kortom, 
ook in een belangrijk deel van de literatuur over strategisch management is 
sprake van methodologisch individualisme en omgevingsdeterminisme. We 
zien hier met andere woorden een duidelijke parallel met hetgeen in hoofd
stuk 2 wordt aangesneden. 
In deze dominante benadering is een strategie (Schrama, 1991: 37): 'expli
ciet geformuleerd; gaat het vooraf aan het handelen; is het gericht op een 
duidelijk omschreven doelstelling en is het meer van prescriptieve dan van 
descriptieve aard'. Zowel Schrama (1987: 38) als Pffefer (1987: 121) pleiten 
in dit verband voor het gebruik van een meer voluntaristisch uitgangspunt 
waarbij enerzijds meer aangesloten wordt bij de dagelijkse praktijk van het 
functioneren van organisaties en anderzijds nadrukkelijker rekening gehou
den wordt met de structuren waarin organisaties zijn ingebed. 
Voor een eerste definiaring van het concept strategie sluiten wij ons aan bij 
Mintzberg & Waters (1990: 5) die stellen dat strategie gezien kan worden als 
'a pattern in a stream of desicions or actions'. De belangrijkste kenmerken 
van deze omschrijving liggen enerzijds besloten in de idee dat het feitelijke 
handelen van actoren als uitgangspunt wordt gekozen en anderzijds dat 
strategie een ex post karakter heeft omdat patronen slechts achteraf vastge
steld kunnen worden. In onze optiek zijn strategische acties of handelingen 
het resultaat van keuzen van de bedrijfsleiding. Gegeven de principieel 
beperkte informatie over de actuele en toekomstige markt-, technologische, 
politieke of andere maatschappelijke ontwikkelingen zijn dergelijke strategi
sche keuzen vaak moeizaam tot stand gekomen en dragen ook na welbe
wuste afweging een grote mate van onzekerheid in zich. Vandaar dat de 
strategische acties een grate verscheidenheid aan maatregelen vertonen. Ze 
kunnen betrekking hebben op de wijze waarop het bedrijf input betrekt, de 
wijze waarop deze input wordt getransformeerd en op de wijze waarop de 
output naar de afnemers wordt gebracht. Hieruit wordt duidelijk dat een 
interne optiek niet altijd afdoende is. Particuliere strategiean worden dan 
aangevuld of vervangen door collectieve strategiean waarin verschillende 
vormen van afstemming tussen twee of meer economische actoren van 
belang worden (Wissema & Euser, 1988: 17). 
In de vorige alinea is gewerkt aan een strategieconcept dat de richting 
aangeeft voor een nadere inpassing in een netwerkperspectief. lmmers, via 
de verschillende maatregelen gericht op input en output kan de omgeving 
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minder 'faceless' gemaakt worden, terwijl tevens bljjkt dat de actoren over 
meerdere strategische mogelijkheden beschikken waarmee het deterministi
sche karakter wordt verminderd. Hieronder zullen we deze inpassing verder 
uitwerken. 
Johansson & Mattson (1992: 205-206) stellen dat drie eigenschappen van 
het hiervoor beschreven netwerkmodel van belang zijn voor de verdere 
ontwikkeling van het strategie-concept. De eerste eigenschap betreft de visie 
dat een netwerk bestaat uit aan elkaar verbonden actoren, activiteiten en 
hulpbronnen. In de omschrijving van strategie die we hiervoor hebben 
gegeven wordt het handelingsaspect benadrukt. Het gaat immers om 
'decisions and actions'. Op basis hiervan is het mogelijk strategisch handelen 
te zien als een activiteit zoals bedoeld in het netwerkmodel. Hierbij is het 
natuurlijk zo dat het concept strategisch handelen actoren voorondersteld. 
Het zijn immers de actoren die handelen en beslissen. 
De tweede eigenschap van het netwerkmodel die relevant is voor het 
inwerken van strategisch handelen is het concept netwerkpositie. Met dit 
concept wordt beschreven op welke wijze individuele actoren zijn verbonden 
met andere actoren in een netwerkstructuur en hoe zij zich tot elkaar verhou
den. Hiervoor hebben we reeds beschreven dat in de netwerkbenadering 
verondersteld wordt dat het economische handelen van actoren in relatief 
sterke mate bepaald wordt door hun relatiepatroon, hun positie in het 
netwerk. Hiermee wordt strategisch handelen conceptueel verbonden met 
zijn omgeving, meer precies wordt de actor ingebed in zijn omgeving. 
De derde eigenschap die Johanson & Mattson noemen heeft betrekking op 
de veronderstelling dat netwerken de mogelijkheden tot handelen van 
actoren beperken of vergroten en tegelijkertijd het resultaat zijn van dat 
handelen. Toegepast op het concept strategisch handelen betekent dit dat 
zowel de middelen als de doelen van strategisch handelen nauw verbonden 
zijn met het netwerkpositie-concept. Anders gezegd, de mogelijkheden tot 
strategisch handelen zijn afhankelijk van de netwerkpositie van een actor en 
bovendien het resultaat van eerder strategisch handelen van die actor. 
Hiermee krijgt het concept inbedding een strategische betekenis. 
I ndien we het concept netwerkpositie verder uitwerken, kunnen we beginnen 
met het inmiddels bekende uitgangspunt van het netwerkmodel, namelijk dat 
elke actor betrokken is in een aantal (ruil)relaties met andere actoren. Dit 
patroon van relaties definieert de netwerkpositie, omdat het een indicatie 
geeft van de structuur van het netwerk en de afstanden tussen de actoren. 
Oat netwerkposities een strategische betekenis hebben kan worden afgeleid 
uit het feit dat de positie van de actor in het netwerk mede bepalend is voor 
de toekomstige mogelijkheden van een individuele actor. Hierbij onderschei
den Johanson & Mattson twee omschrijvingen van positie, namelijk een 
beperkte en een uitgebreide. In de beperkte omschrijving is de positie van 
een actor 'a matter of the exchange relationships of the actor and the identies 
of the counterparts in those relationships' (Johanson & Mattson, 1992: 
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212)10
• De voor onze doeleinden meer relevante, uitgebreide omschrijving 

van netwerkpositie voegt aan het bovenstaande de rol van de actor in het 
produk.tiesysteem toe. Hierbij gaat het enerzijds om de functie van de actor in 
het produktiesysteem11 en anderzijds om 'the relative importance that the 
resources of the actor have in relation to the resources of other actors' 
{Johanson & Mattson, 1992: 212). 
Op basis van het bovenstaande kan de eerder geformuleerde definitie van 
strategie aangescherpt worden. Strategie is dan het patroon van 'decisions 
and actions' ter reductie van omgevingsonzekerheid en gericht op de be
invloeding (verandering of behoud) van de netwerkpositie van de actor. Op 
deze wijze geformuleerd is strategie een concrete uitwerking van een 
transformatie-activiteit zoals bedoeld in het netwerkmodel van Hakansson. 
Kennis en informatie over de interne en externe omgeving wordt door 
beslissers in de organisatie omgezet via beslissingen, getransformeerd in 
strategisch beleid. Zoals in hoofdstuk 2 werd betoogd heeft strategisch beleid 
een functie in de wisselwerking tussen bedrijf en omgeving. Of om het in 
termen van het model van Khandwalla te zeggen: strategie is een technocra
tische voorziening die door ondernemingen wordt ingezet ter reductie van 
ervaren omgevingsonzekerheid. 

5.5 lnnovatie in het netwerkmodel 

Bij de bespreking van de rol van innovatie in het netwerkmodel van Hakans
son in paragraaf 5.2.2 en in de theoretische evaluatie van dit model in 
paragraaf 5.3 van dit hoofdstuk werd geconcludeerd dat deze benadering 
veel aandacht schenkt aan de betekenis van externe actoren voor het 
innovatieproces. Met enige overdrijving zou men kunnen stellen dat de 
netwerkbenadering de ene 'black box' opent, waarbij een andere 'box' 
gesloten wordt. De betekenis van externe actoren wordt benadruk.t, maar 
daar staat tegenover dat Hakansson het bedrijfsinterne deel van het innova
tieproces te sterk uit het oog verliest. Een tweede punt van kritiek op de 
netwerkbenadering had betrekking op gebrek aan uitspraken over systemati
sche samenhangen als het gaat om economische relaties tussen organise
ties in het algemeen en met betrekking tot technologische innovatie in het 
bijzonder. 
In deze paragraaf willen we deze onevenwichtigheden herstellen door het 
innovatieproces te karakteriseren als een proces waarin zowel bedrijfsinteme 

10 Deze omschrijving komt ovemen met de wijze waarop dit aan de orde komt in de 
sociometrische netwerkanalyse. Relaties worden dan dummy-varlabelen waannae een aantal 
berekeningen kunnen worden uitgevoerd (bijv. centraliteit). 

11 E.en en ander verloont overeenkomsten met het concepten 'value system' en 'value 
added chain' van Porter (1990: 35). 
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als -externe factoren en actoren hun invloed hebben en waarin bepaalde 
patronen in te ontdekken zijn. 
Alvorens op zoek te gaan naar theoretische noties dienen we een aantal 
uitgangspunten te formuleren die zorgen voor een adequate inpassing van 
het innovatie-concept in het netwerkmodel van Hakansson. Het gaat om de 
volgende uitgangspunten: 

Omdat we zowel de bedrijfsinterne als de bedrijfsexterne invloeden op 
het innovatieproces willen bestuderen, wordt innovatie in een open 
systeem-perspectief geplaatst (zie hoofdstuk 2). In een dergelijk input
throughput-output-model kunnen de bedrijfsexterne invloeden zowel in 
het input- als in het outputgedeelte van het model gevonden worden. 
De bedrijfsinterne dimensies van het innovatieproces komen vooral via 
het throughput-gedeelte tot uiting. lnnovatie is op deze manier te 
beschouwen als een aspectsysteem in het grotere systeem dat indus
tri~le onderneming heet; 
lnnovatie is een transformatie-activiteit waarin actoren hulpbronnen 
combineren. Hiermee is een tweede concretisering van het concept 
'activiteiten' uit het netwerkmodel van Hakansson geformuleerd; 
Economische actoren zijn begrensd rationeel en beschikken over 
onvolkomen informatie. Dit betekent onder meer dat innoverende 
actoren niet exact op de hoogte zijn van de uitkomsten van hun hande
len en dat zij niet aile mogelijke combinaties van hulpbronnen kunnen 
overzien. Dit heeft tot gevolg dat bij het innoveren problemen kunnen 
ontstaan waarvan de oplossing buiten het innoverende bedrijf gezocht 
moet worden. Het impliceert tevens dat actoren tot verschillende 
oplossingen en keuzen kunnen komen ten aanzien van een probleem. 
Kortom, er is sprake van heterogene actoren; 
Ook hulpbronnen zijn heterogeen. Zoals we in paragraaf 1.4.10 hebben 
betoogd betekent dit dat de specifieke set hulpbronnen waarover een 
onderneming beschikt een aantal kenmerken bezit. In hulpbronnen zijn 
verschillende soorten kennis belichaamd. Het kan gaan om weten
schappelijke of ervaringskennis die zowel 'codified' als 'tacit' kan zijn. 
Het ontwikkelen van hulpbronnen is een kostbaar en cumulatief proces 
dat verweven is met andere bedrijfsactiviteiten maar ook met de 
omgeving van het bedrijf. 

Gegeven deze uitgangspunten concentreren we ons eerst op het herstellen 
van de balans tussen de bedrijfsinterne en -exteme dimensies van het 
innovatieproces. Voor een dergelijke benadering is een aantal argumenten te 
geven. Een eenzijdige benadrukking van externe invloeden is in die zin 
overdreven, omdat het veelal een economische actor is, in ons geval een 
industri~le onderneming, die de beslissing neemt om te innoveren. Hierbij 
kunnen invloeden uit de externe omgeving een belangrijke aanleiding 
vormen, de beslissing tot innovatie ligt echter bij de actor. In dit verband stelt 
Dosi (1988a: 1120-1121) dat 'agents will plausibly allocate resources to the 
exploration and development of new products and new techniques of produc
tion if they know, or believe in, the existence of some sort of yet unexploited 
scientific and technical opportunities; if they expect that there will be a market 
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for their new products and processes; and finally, if they expect some 
economic benefif (cursiveringen: LO). Anders gezegd, de nadruk ligt hier op 
de kennis, overtuigingen of verwachtingen van een innoverende actor. 
Bovendien, zo stelt hij, wordt 50% tot 70% van de R&D in een aantal ontwik
kelde Ianden 12 door private ondernemingen uitgevoerd, hetgeen aantoont dat 
bedrijfsinterne kennisverwerving belangrijk is. Ook hier kan een samenhang 
met exteme invloeden gepostuleerd worden. Zo stellen Cohen & Levinthal 
(1990: 128) dat de capaciteit van een onderneming om waardevolle, nieuwe 
externe informatie te herkennen, op te nemen en commercieel toe te passen 
(de zgn. 'absorptive capacity') afhankelijk is van de door die onderneming 
reeds opgebouwde kennis. Interne kennisopbouw gaat samen met externe 
kennisverwerving. Kortom, we dienen een innovatiemodel te construeren 
waarin zowel de interne als de externe invloeden tot hun recht komen. Dosi 
(1988a: 1130) vat deze visie op innovatie als volgt samen: 'firms produce 
things in ways that are differentiated technically from the products and 
methods of other firms and that they make innovations largely on the basis of 
in-house technology, but with some contributions from other firms, and from 
public knowledge'. 
Nu is het echter niet de bedoeling een overzicht en evaluatie te geven van de 
gehele innovatieliteratuur. Over dit onderwerp zijn boekenkasten gevuld 
geraakt en een overzicht hiervan vergt een studie op zich. In deze paragraaf 
wordt een innovatiemodel gepresenteerd dat voor onze doeleinden geschikt 
is en dat past binnen de theoretische uitgangspunten die wij eerder hebben 
gekozen. 
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten wordt nu eerst gewerkt aan 
een passende definitie van het begrip innovatie. Daarna worden de verschil
lende elementen van ons innovatiemodel gepresenteerd. 
Over het begrip innovatie is reeds veel geschreven. In de vele boeken, 
artikelen, rapporten en nota's wordt onder meer gesproken van technische, 
technologische, markt-, sociale, basis- en echte innovaties. Een onderzoek 
van Van der Kooij (1988) naar het begrip innovatie Ievert een inventarisatie 
van 76 min of meer verschillende omschrijvingen op, waarbij de achtergrond 
van de auteurs en de vraagstelling van het onderzoek de gekozen definitie 
beYnvloedt. Biemans (1989: 24) haalt Zaltman, Duncan & Holbeck aan die de 
definities van innovaties in drie groepen verdelen: (1) definities die betrekking 
hebben op het ontwikkelingsproces van een nieuw artefact; (2) definities die 
betrekking hebben op het adoptieproces van een nieuw artefact; {3) definities 
die betrekking hebben op het artefact zelf. 
Biemans zelf ziet innovatie als het resultaat van een ontwikkelingsproces: 
'het innovatieproces is het geheel aan activiteiten die gericht zijn op de 
totstandkoming van innovaties'. Ook During {1984) is de mening toegedaan 
dat het proces-element van innovatie benadrukt moet worden: 'innovatie is 
het geheel van activiteiten gericht op het voortbrengen van produkten, het 

12 Dosi noemt in dit verband de VS, Japan, voormslig West-Duits/snd, Frsnkrijk, het 
Verenigd Koninkrijk en Ita/iii. 
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invoeren van produktiewijzen dan wei het bedienen van markten, die afzon
derlijk of in combinatie, nieuw zijn voor de betreffende organisatie'. Ook wij 
sluiten ons aan bij deze procesbenadering van innovatie zoals hiervoor al 
gebleken is in dit onderzoek. Toen is innovatie omschreven als de ontwikke
ling en introductie van nieuwe of verbeterde produkten of produktieprocessen 
die naar verwachting leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties. In deze om
schrijving is een aantal zaken van belang (Oerlemans & Meeus, 1995: 80): 
(1) lnnovatie wordt beperkt tot zogenaamde technologische innovatie: 

markt- en organisatorische innovaties worden buiten beschouwing 
gelaten. Deze inperking heeft als belangrijkste achtergrond dat de 
ontwikkeling van technologische kennis het sterkst tot uiting komt in 
produkt- en procesinnovaties; 

(2) Er wordt gekozen voor het perspectief van het innoverende bedrijf. 
Deze keuze heeft te maken met de mate van nieuwheid van gei"nno
veerde produkten en processen. Wij zijn niet primair geinteresseerd in 
innovaties die nieuw zijn voor de wereld, een land of een bedrijfstak. 
Hoewel dergelijke analyses interessante resultaten kunnen opleveren, 
gaat onze eerste aandacht uit naar de met de omgeving verweven 
innoverende ondememing. Het feit dat een ondememing heeft geTnno
veerd betekent dat haar specifieke set hulpbronnen is gewijzigd. In 
deze zin is de gekozen combinatie van hulpbronnen 'nieuw' voor het 
bedrijf. De hiermee gepaard gaande interne en externe processen zijn 
hier het onderwerp van onderzoek; 

(3) Er wordt tevens aandacht gevraagd voor de resultaten van innovatie. 
Hiermee wordt benadrukt dat innovatie geen doer op zich is, maar een 
middel waarmee bedrijven uiteindelijk economische waarde willen 
genereren. 

In algemene termen heeft technologische innovatie betrekking op het 
oplossen van techno-economische problemen - bijv. de ornzetting van 
warmte in beweging, de omvorming van materialen op bepaalde manieren of 
de produktie van componenten met specifieke eigenschappen - waarbij 
tegelijkertijd rekening wordt gehouden met bepaalde economische randvoor
waarden zoals het kostenniveau of consumenteisen. 
Volgens Dosi (1988a: 1125-1126; 1988b 222-223) heeft technologische 
innovatie een aantal specifieke eigenschappen, die hij 'stylised facts of 
innovation' noemt. In de eerste plaats wordt innovatie gekenmerkt door een 
fundamentele onzekerheid. Techno-economische problemen zijn slecht 
gestructureerd. Dit wil enerzijds zeggen, dat de beschikbare informatie om 
dergelijke problemen op te lassen 'does not provide by itself a solution to the 
problem' (ibid.). Een innovatieve oplossing van een bepaald probleem gaat 
gepaard met ontdekking of creatie, omdat er geen algemeen toepasbaar 
algoritrne ter beschikking staat dat automatisch een oplossing genereert. 
Anderzijds is vooraf moeilijk te voorspellen op welke wijze het innovatiepro
ces zal verlopen en welke gevolgen bepaalde innovatie-activiteiten hebben. 
Een tweede kenmerk betreft het feit dat technologische innovatie in toene
mende mate gebaseerd is op de uitkomsten van wetenschappelijke kennis. 
Hiermee samenhangend is het derde kenmerk van innovatie. Gelet op het 
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toenemende belang van wetenschappelijke kennis voor innovatie, zijn 
onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten de laatste honderd jaar in toene
mende mate geformaliseerd in R&D-, universitaire en overheidslaboratoria. 
Hierdoor is de betekenis van de 'lonely innovators' afgenomen. Een vierde 
kenmerk van technologische innovatie is aanvullend op en complementair 
aan het vorige kenmerk. Een belangrijk deel van innovaties is niet Iauter 
gebaseerd op de toepassing van wetenschappelijke kennis maar wordt 
gerealiseerd via 'learning-by-doing' of via 'learning-by-using'. Ondememingen 
leren hoe zij produkten of processen kunnen gebruiken of verbeteren vaak in 
interactie met leveranciers en gebruikers ('learning by interacting'). Hier gaat 
het met andere woorden om ervaringskennis. Als laatste, vijfde, kenmerk 
wijst Dosi op het feit dat innovatie een cumulatieve activiteit13 is. Dit betekent: 
(a) dat de richting van technologische ontwikkeling vaak wordt bepaald door 
'state-of-the-art' technologie die op een bepaald moment in gebruik is; (b) dat 
de aard van de technologie de grenzen geeft waarbinnen produkten en 
processen kunnen worden aangepast aan veranderde economische omstan
digheden; en (c) dat de kans op het bereiken van technologische vooruitgang 
in hoge mate afhankelijk is van het technologische niveau dat bijvoorbeeld 
een onderneming of een land reeds bereikt heeft. 
Volgens Dosi komen actoren tot een technologische innovatie ('the solution 
of technological problems') via een proces waarin enerzijds gebruik gemaakt 
wordt van informatie en kennis die gebaseerd is op ervaringen en formele 
kennis (bijv. uit de technische wetenschappen), en anderzijds betrekking 
heeft op specifieke, in de actoren belichaamde informatie en kennis. In 
navolging van Nelson & Winter (1982) noemt Dosi (1988a: 1126) dit geheel 
de 'knowledge base', die omschreven wordt als 'the set of information inputs, 
knowledge, and capabilities that inventors draw on when looking for innovati
ve solutions'. 
Vanuit Dosi's benadering is het relatief eenvoudig de parallellen met het 
netwerkmodel van Hakansson te trekken. Voor Hakansson is innovatie een 
transactieproces waarin heterogene hulpbronnen op een nieuwe of ver
nieuwde wijze worden gecombineerd. De kennis die nodig is voor het 
efficiente gebruik van deze hulpbronnen kan via interne activiteiten verwor
ven worden ('learning by using' of 'learning by doing') of door gebruik te 
maken van informatie en kennis in het bezit van externe actoren ('learning by 
interacting'). Anders gezegd, Dosi's 'knowledge base' is een concretisering 
van Hakansson's 'resource base'. 
Op grand van het bovenstaande omschrijven wij innovatie als een activiteit 
waarin via de (her)combinatie van heterogene hulpbronnen nieuwe c.q. 
verbeterde produktenldiensten of produktieprocessen worden ontwikkeld en 
gei'ntroduceerd, die naar verwachting leiden tot verbeterde bedrijfsprestaties. 

13 Dosi werkt deze punten later uit in een zogenaamde evo/utionaire benadering 
waarin technotogische paradigmata en trajecten een belangrl]ke rot spe/en. Hoewel deze 
benaderlng aantrekke/Qk Is, Is zq voor ons niet bruikbaar omdat er een longitudinaa/ design 
verondersteld wordt dat wQ in dit onderzoek niet kunnen rea/lseren. 
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Nieuw en verbeterd betekenen in daze context nieuw voor het bedrijf. Zoals 
gezegd worden in dit proces bedrijfsinterne en eventueel bedrijfsexterne 
'resources' op een zodanige wijze gecombineerd dat verbetering of vernieu~ 
wing mogelijk wordt. 
Met het benadrukken van het proceskarakter van innovatie willen we wijzen 
op het feit dat innoveren een kennisintensieve en -genererende activiteit is. 
Dit betekent dat innovatie~activiteiten gepaard gaan met onzekerheid, risico, 
experimenteren en testen, waarbij 'dry holes' en 'blind alleys' eerder regal 
dan uitzondering zijn. Met daze accentuering komen we op de wijze waarop 
een dergelijk proces gemodelleerd kan worden. Zowel Jorde & Teece (1990: 
77 -79) als Malecki ( 1991: 114-116) duiden in dit verband op het onderscheid 
tussen 'lineaire' en 'simultane' modellen van innovatie. 
Het innovatieproces wordt vaak uiteengerafeld in een aantal stappen die 
achtereenvolgens doorlopen (moeten) worden. Dergelijke modellen worden 
lineaire modellen genoemd. Saran (1984: 11-24) onderscheidt drie typen 
lineaire modellen: (1) afdelingsgewijs gefaseerde modellen: het innovatiepro
ces wordt in een aantal fasen verdeeld die overeenkomen met de afdelingen 
binnen een organisatie die een rol in het innovatieproces spelen; (2) activi
teitsgewijs gefaseerde modellen: het innovatieproces wordt ingedeeld naar 
de opeenvolgende activiteiten die nodig zijn om een innovatie te realiseren; 
(3) beslissingsgewjjs gefaseerde modellen: het innovatieproces wordt 
ingedeeld op basis van een aantal voor de innovatie relevante beslissingen 
en acties. Hierbij bepalen de beslissingen de volgende activiteit14

• 

Vergelijken we de eigenschappen van de lineaire innovatiemodellen met de 
door Dosi omschreven kenmerken van innovatie dan blijkt dat deze kenmer
ken slechts voor een deal te herkennen zijn. Het lineaire model benadrukt de 
betekenis van formele R&D als bron van innovatie. Dit sluit goed aan bij de 
door Dosi geformuleerde betekenis van wetenschappelijke kennis voor 
innovatie en de geformaliseerde zoek- en ontwikkelingsactiviteiten. De 
lineaire innovatiemodellen besteden echter weinig aandacht aan het onzeke
re karakter van innovatie. Door het innovatieproces voor te stellen als een 
sequentieel proces wordt juist een maakbaarheid en zekerheid van het 
innovatieproces gesuggereerd. Bovendien spelen informele R&D en het 
cumulatieve karakter van technologische ontwikkeling geen rol van betekenis 
in de modellen. Tenslotte kan opgemerkt worden dat de externe component 
volledig ontbreekt. 
Ook andere auteurs noemen een aantal nadelen van lineaire innovatiemodel
len. Jorde & Teece (1990: 77) zijn van mening dat dergelijke modellen in feite 

14 Een voorbeeld van het afdelingsmodef is te vinden in Jorde & Teece (1990: 77) 
waarbij achteteenvo/gens de vofgende sfdefingen worden onderschelden: R&D-, antwerp.., 
produktie-, marl<etinglverkoop· en setvice-efdeling. Een voorbeeld van een activiteitenmadBI 
kan gevonden worden in Malecki (1991: 115): 'Basic and applied research, Product and 
process development, Production, Diffusion and Marketing. Een voorbeeld van een beslis
singsgewijs gefaseerd mocJBI is te vlnden in Cobbenhagen & Van Reeken (1990b: 24). Ken
merkend voor dit laatste mocJBI is dat er steeds sprake is van go no-go beslisslngen. 
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aileen van toepassing zijn op schaalintensieve industrieetn en geen rekening 
houden met kleine, incrementele innovaties die volgens hen het hart vormen 
van technologische innovaties in vele takken van industrie15. Bovendien 
kennen dergelijke modellen geen terugkoppelingen of alternatieve paden om 
tot innovaties te komen. Cobbenhagen & Van Reeken (1990b: 14-15) sluiten 
zich hierbjj aan door te stellen dat de lineaire innovatiemodellen een te sterk 
vereenvoudigde weergave van de (innovatie-)werkelijkheid geven. Tevens 
blijkt volgens hen dat praktische toepassingen van het lineaire innovatiemo
del een negatieve werking hadden op de snelheid en kwaliteit van innovatie
processen. Kortom, het innovatieproces is complexer dan in het lineaire 
model wordt voorgesteld. 
Het simultane innovatiemodel tracht aan een aantal van de genoemde 
bezwaren tegemoet te komen. Jorde & Teece formuleren (1990: 78) het als 
volgt: 'The simultaneous model visualizes innovation as an incremental and 
cumulative activity that involves building on what went before, whether it is 
inside the organization or outside the organization, and whether the knowled
ge is proprietary or in the public domain'. In dit innovatiemodel wordt reke
ning gehouden met linkages en terugkoppelingsmechanismen in de onderne
ming, tussen ondernemingen en tussen ondernemingen en andere organise
ties zeals universiteiten. Hierbij is het niet noodzakelijk dat het innovatiepro
ces start met R&D, noch dat de verschillende te onderscheiden fasen 
sequentieel doorlopen worden. Er worden weliswaar elementen van het 
lineaire model overgenomen, zeals het mogelijke gefaseerde vertoop van 
activiteiten, maar er is sprake van terugkoppeling binnen en tussen activitei
ten waarbij in principe een groot aantal economische actoren betrokken kan 
zijn. Een dergelijke wijze van voorstelling van het innovatieproces heeft tot 
gevolg dat enerzijds de interne bedrijfsfuncties zeals R&D, produktie en 
marketing starker op elkaar betrokken worden, terwijl anderzijds de relaties 
met leveranciers en afnemers eveneens van belang zijn, omdat hun bijdra
gen als input voor het innovatieproces beschouwd kunnen worden. Jorde & 
Teece formuleren het voordeel van het simultane model als volgt (1990: 78): 
'In this way new technology, whether internal or external, becomes embed
ded into designs which meet customer needs quickly and efficiently'. 
Een voorbeeld van een simultaan, niet-lineair, innovatiemodel is het 'chain
linked-model' (Kline & Rosenberg, 1987). In dit innovatiemodel behoeven de 
activiteiten niet logisch na elkaar te volgen, maar kunnen de activiteiten via 
een vijftal paden verlopen. Het eerste mogeUjke pad van het innovatieproces, 
aangegeven door de pijlen 'c', wordt de 'central chain of innovation' ge
noemd. Dit pad begint met een antwerp en gaat verder via ontwikkeling en 
produktie naar marketing. Een tweede pad wordt gevormd door een aantal 
terugkoppelingen die worden aangegeven met de pijlen 'f en 'F'. Via deze 
terugkoppelingen is het mogelijk dat verschillende fasen in het innovatiepro
ces iteratief doorlopen worden. De pijl'f stelt een terugkoppeling tussen twee 

15 Zij noemen in dit verband de volgende industrietakken: halfgeleiders, computers en 
automobielindustrie. 
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verschillende fasen voor. Bij bijvoorbeeld de terugkoppeling van de 'market'
fase naar 'redesign' gaat het om een herontwerp van een produkt naar de 
wensen van een afnemer. De pijl 'F' is een weergave van afnemerswensen 
die een nieuw idee opleveren zodat een innovatieproces gestart wordt 
waarin een nieuw produkt of proces gerealiseerd wordt. lnnovaties zijn vaak 
onmogelijk te realiseren zonder de geaccumuleerde kennis van wetenschap
pen en research. 
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Het gebruik van deze kennis of research is het derde mogelijke pad in het 
model, weergegeven door de pijlen 'K' en 'R'. Bij een aantal fasen in het 
innovatieproces kan een beroep gedaan worden op beschikbare kennis. Als 
die niet tot het gewenste resultaat leidt wordt een beroep gedaan op re
search. De pijlen 1 tim 4 geven een mogeljjk verloop van een dergelijk pad 
aan. De piji'D', een vierde pad, geeft aan dater een directe koppeling kan 
bestaan tussen research en {problemen bij) het ontwerp- en produktiepro
ces. Door de ontwikkeling van nieuwe wetenschappelijke kennis kunnen 
soms radicale innovaties worden doorgevoerd. Deze gebeurtenissen zijn 
zeldzaam, maar zijn vaak belangrijke veranderingen die omvangrijke her
structureringen binnen een industrie teweeg brengen en soms hele nieuwe 
industrieen doen ontstaan (zie ook Freeman & Perez, 1988: 45-47). Voor
beelden hiervan zijn de ontwikkeling van nylon of van halfgeleiders. Het 
laatste pad wordt aangegeven door de pijl '1'. Hier wordt gewezen op een 
mogelijke wisselwerking tussen markt en research. Een voorbeeld hiervan is 
het gebruik van de microscoop. Eens was dit een innovatie en resultaat van 
onderzoek, nu wordt dit instrument gebruikt in wetenschappelijk onderzoek. 
Het chain-linked model sluit in sterke mate aan bij de hierboven door Dosi 
omschreven kenmerken van het moderne innovatieproces. Kline & Rosen
berg formuleren een model waarin iteraties en terugkoppelingen eerder regel 
dan uitzondering zijn. De iteraties en terugkoppelingen kunnen worden 
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beschouwd als uitingen van onzekerheid. Ondernemingen weten immers ex 
ante niet welke activiteiten ze precies moeten ontplooien om een geslaagde 
innovatie te realiseren. lnnoveren wordt hierdoor een proces van vallen en 
opstaan. Tevens wordt het model gekenmerkt door het toekennen van een 
rol van betekenis aan wetenschappelijke kennis en is er sprake van geforma
liseerde zoekactiviteiten (R&D), terwijl ook ervaringskennis van belang is 
voor het innovatieproces. Het feit dat innoveren een cumulatieve activiteit is 
komt echter aileen tot uiting indian we de ervarings- en wetenschappelijke 
kennis opvatten als voorraadgrootheden. 
Samengevat kunnen we stellen dat het chain-link model een voor onze 
doeleinden bruikbaar model van het innovatieproces is. Hiervoor zijn 
verschillende redenen aan te voeren. In de eerste plaats voldoet het model, 
zoals hiervoor betoogd, aan de door Dosi geformuleerde kenmerken van het 
moderne innovatieproces. In de tweede plaats sluit het model goed aan bij 
de in de netwerkbenadering veronderstelde heterogeniteit van hulpbronnen. 
Hiervoor hebben we innovatie omschreven als een activiteit waarin via de 
(her)combinatie van heterogene hulpbronnen nieuwe c.q. verbeterde 
produkten/diensten of produktieprocessen worden ontwikkeld en geYntrodu
ceerd. Deze heterogeniteit heeft tot gevolg dat er voortdurend iets te leren 
valt omdat het innoverende bedrijf nooit volledig op de hoogte is van de 
kennis en informatie die nodig is voor een efficient gebruik van de hulpbron
nen. Dit impliceert dat bij het (her)combineren van hulpbronnen door gebrek 
aan kennis problemen kunnen ontstaan of dat via leereffecten nieuwe 
mogelijkheden ontdekt kunnen worden. De in een bepaalde fase van het 
innovatieproces gerealiseerde combinatie van hulpbronnen wordt dan 
geevalueerd en deze evaluatie kan aanleiding geven tot aanpassingen van 
de combinaties. De iteraties in het chain-link model kunnen beschouwd 
worden als uitingen van deze aanpassingen. 
Het model beantwoordt evenwel niet op aile punten aan de eisen die vanuit 
de onderzoeksvraag gesteld worden. In de netwerkbenadering is steeds 
sprake van (combinaties van) activiteiten, actoren en hulpbronnen. In het 
chain-link model is eveneens sprake van activiteiten, namelijk de bedrijfsin
tern gefaseerde innovatie-activiteiten. Daarnaast kunnen in het model 
hulpbronnen onderscheiden worden, namelijk ervaringskennis ('knowledge') 
en wetenschappelijke kennis ('research'), hoewel van de laatste onduidelijk is 
of het een activiteit of een hulpbron betreft. Actoren zijn als uitvoerders van 
activiteiten of bezitters van hulpbronnen, met uitzondering van het innoveren
de bedrijf, echter niet expliciet te herkennen in het model. Zo is onduidelijk 
welke actoren de ervarings- en wetenschappelijke kennis in handen hebben. 
Gaat het om bedrijfsintern aanwezige vormen van kennis of wordt hier ook 
gedoeld op kennis in het bezit van bijvoorbeeld afnemers of wetenschappelij
ke instellingen? Anders geformuleerd, in het chain-linked model wordt het 
bestaan van externe invloeden op het innovatieproces erkend, maar deze 
externe invloeden krijgen niet de vorm van economische relaties. Ook komt 
het cumulatieve karakter van het innovatieproces onvoldoende uit de verf. 
Het blijft in het model onduidelijk of er een samenhang verondersteld wordt 
tussen bijvoorbeeld enerzijds het technologische niveau van een onderne-
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ming of de specifieke kenmerken van het transformatieproces en anderzijds 
het innovatieproces. Kortom, het chain~link model dient op een aantal punten 
geamendeerd te worden. 
Aan het begin van deze paragraaf formuleerden we een aantal uitgangspun
ten voor ons innovatiemodel. 
Op basis van deze uitgangspunten werd het innovatieproces voorgesteld als 
een input-throughput~output-model (zie ook: Cooper, 1982: 216; Miller & 
Blais, 1992: 368; Bobrowski & Bretschneider, 1994: 199). Tevens wordt er 
een invloed verondersteld van een aantal interveniarende variabelen, zoals 
de omvang van de ondememing of de branche waarin een bepaalde onder
naming actief is. In zijn meest eenvoudige vorm ziet dit modeler als volgt uit: 

INPUTS 

Interne: bv. R&D 

• Externe: Afnemers 

Kenmerken bedrijf 

Omvang 
Branche 
Onzekerheld 

lnnovatieproces 

Figuur 5.3: Een eenvoudig innovatiemodel. 

OUTPUT 

Resultaten 
van 
innovatie 

De input voor het innovatieproces valt in eerste instantie uiteen in twee 
categoriean: interne en externe input. Interne input betreft bijvoorbeeld de 
middelen die een onderneming reserveert voor onderzoek & ontwikkeling of 
de redenen die het bedrijf heeft om te innoveren. Externe input wordt gege~ 
nereerd door actoren buiten de onderneming. Hierbij kan het bijvoorbeeld 
gaan om geleverde input door leveranciers en afnemers of externe samen
werkingsrelaties op het gebied van R&D. Het innovatieproces kan beschre
ven worden aan de hand van een aantal karakteristieken zoals de fasen die 
doorlopen worden of de problemen die bij het innoveren ontstaan. De output 
van het innovatieproces betreft resultaten van innovatie. Men kan hierbij 
denken aan verhoging van de winst of verlaging van de kostprijs als gevolg 
van een produkt- of procesinnovatie. 
Met het simultane model van het innovatieproces en het hierboven gepre
senteerde eenvoudige innovatiemodel als uitgangspunten willen we nu een 
verfijnder innovatiemodel bouwen dat als basis kan dienen voor onze latere 
empirische exploraties. We starten met een aantal opmerkingen over de 
context waarin het innovatieproces gestalte moet krijgen. Er wordt dan 
gedoeld op kenmerken van het bedrijf waarvan verondersteld mag worden 
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dat zij invloed uitoefenen op het innovatieproces. Deze opmerkingen stellen 
ons bovendien in staat om systematische samenhangen in het netwerkmodel 
aan te brengen. Hiermee komen we tegemoet aan het tweede punt van 
kritiek dat in het begin van deze paragraaf ten aanzien van de netwerkbena
dering werd geformuleerd. 
Zoals we hiervoor hebben gezien, veronderstelt Dosi dat de mogelijkheden 
voor technologische ontwikkeling in een industriesector onder meer afhan
kelijk zijn van de (technologische) eigenschappen van een industriele sector. 
Er is met andere woorden sprake van intersectorale verschillen in de mate 
van innovativiteit. Pavitt (1984) heeft deze gedachte uitgewerkt in een 
sectorale taxonomie waarin groepen van sectoren worden onderscheiden 
waarbij onder meer gekeken wordt naar de herkomst (intern of extern) van 
de benodigde hulpbronnen voor technologische innovatie, de kenmerken van 
de innoverende ondememingen (omvang en aard van de voortgebrachte 
produkten) en de aard van de innovaties (produkt- of procesinnovaties). 
Met behulp van deze indicatoren is Pavitt in staat sectorale patronen van 
technologische ontwikkeling in beeld te brengen. Hiermee Ievert hij een 
belangrijke bijdrage aan de door ons gewenste systematische samenhang
en. lmmers, in de typologie van Pavitt wordt op het niveau van sectoren een 
systematische samenhang aangebracht tussen innovatie en de invloed van 
bedrijfsinterne en -externe (f)actoren op het innovatieproces. Hij onder
scheidt vier groepen sectoren: 
(1) 'Supplier-dominated' sectors: 
Sectoren die in deze groep worden geplaatst zijn onder meer de textiel-, 
kleding-, Ieder- en schoenindustrie, grafische industria en de houtprodukten
industrie. In deze sectoren vinden hoofdzakelijk procesinnovaties plaats. 
lnnovaties vinden vaak hun oorsprong buiten de bedrijfskolom waarin geinno
veerd wordt. Zij worden als het ware ge'fmporteerd uit andere sectoren in de 
vorm van kapitaalgoederen en intermediaire goederen. Het innovatieproces 
is dan ook in belangrijke mate een difussieproces. Voorts worden deze 
sectoren gekenmerkt door hun relatief kleine schaal en een hoge prijsgevoe
ligheid van hun produkten. 
(2) 'Scale-intensive' sectors: 
Deze groep bestaat uit producenten van transportmiddelen, consumenten
electronics, metaal- en voedingsprodukten, delen van de chemische industria 
en de bouwmaterialenindustrie. De innovaties hebben in deze sectoren 
zowel betrekking op de produkten alsop produktieprocessen. De produktie
activiteiten in deze sectoren zijn veelal complex en kennen schaalvoordelen. 
De ondernemingen hebben gemiddeld een grote omvang en spenderen een 
aanzienlijk deel van hun middelen aan onderzoeks- en ontwikkelingsactivitei
ten met name ten gunste van procestechnologie. 
(3) 'Specialised suppliers': 
Deze groep omvat onder meer producenten van machines en instrumenten 
en de software-sector, die kwalitatief hoogwaardige produkten voortbrengen. 
De innovativiteit in deze sector richt zich hoofdzakelijk op produktinnovaties 
die vervolgens door andere sectoren als kapitaalgoederen gebruikt worden. 
De bedrijven in deze sector zijn relatief klein, maken vaak gebruik van 
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specifieke kennis, waarbij in nauw contact met afnemers geproduceerd 
wordt. 
(4) 'Science-based' sectors: 
Deze groep bestaat uit de elektronica-industrie en het grootste deel van de 
chemische industria. De innovativiteit van de bedrijven wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door nieuwe technologische toepassingsmogelijkhe
den. Deze zijn verkregen uit wetenschappelijk onderzoek en eigen, veelal 
geformaliseerde, R&D-activiteiten. De investeringen ten behoeve van 
innovaties zijn relatief hoog en vinden hun toepassing in een groot aantal 
andere industriele sectoren. 
Ten aanzien van de door Pavitt ontwikkelde typologie kunnen we hier 
concluderen dat deze een welkome aanvulling betekent omdat hiermee op 
sectoraal niveau systematische samenhangen aangebracht worden tussen 
innovatie en netwerken. In onze ogen vult het werk van Pavitt en H~kansson 
elkaar aan. Pavitt stelt ons immers in staat te systematiseren maar heeft 
daarbij weinig oog voor de eigenschappen van de innovatieve relaties. Bij 
H~kansson ontbreekt deze systematiek, maar in zijn model vinden we meer 
aangrijpingspunten voor de eigenschappen van de netwerkrelaties. 

De volgende twee zaken die we aan de orde willen stellen zijn de aard van 
de innovaties en de omvang van de onderneming. Deze twee zaken worden 
ook door Pavitt reeds naar voren gebracht en worden van belang geacht 
voor het innovatieproces en de wijze waarop externe actoren het innovatie
proces beinvloeden. Hieronder worden ze verder uitgewerkt. 
Met betrekking tot de aard van de innovaties stellen Cobbenhagen & Van 
Reeken (1990b: 21) dater duidelijke verschillen zijn tussen de kenmerken 
van proces- en produktinnovaties. In de onderstaande tabel worden deze 
aangegeven. 

T b I 2 V h'll a e 5. : ersc 1 en tussen ~roces- en pro u 1nnovat1e d kt' 

Kenmerken Procesinnovaties Produktinnovaties 

Doel Korte & middellange termijn Lange tennijn 
Baten Efficiency/Kostenstructuur Nieuwe produkten 
Vereisten Bekend/bestaand proces Onbekend/tegenstrijdig 
Karakter Aparte processen Aansluiten infrastructuur 
Gebruiker/klant Niet betrokken Afnemers betrokken 
Prototypes Zelden gebruikt Vaak 
Aanpak Vaker lineair lteratief 

Volgens Cobbenhagen & Van Reeken krijgen procesinnovaties vaker een 
hogere prioriteit als gevolg van hun duidelijker aantoonbare, veelal op een 
kortere termijn merkbare bijdragen aan de economische resultaten van een 
ondememing. Meestal gaat het om efficiency-verbeteringen. Produktinnova
ties zjjn onzekerder, kosten op korte termijn veel geld maar leveren 
(waarschijnlijk) pas op langere termijn opbrengsten. Gezien deze verschillen 
verwachten zij dat de innovatieprocessen ook zullen verschillen. Procesinno
vaties worden veelal intern geYnitieerd terwijl produktinnovaties een gevolg 
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zijn van druk uit de markt. De wijze van innoveren is eveneens van invloed 
op het verloop van het innovatieproces. Aangezien procesinnovaties minder 
onzeker zijn kunnen in het proces grotere stappen genomen worden en kan 
eerder een lineair model gehanteerd worden. Tenslotte, aldus Cobbenhagen 
& Van Reeken, heeft de wijze van innoveren invloed op de resultaten van 
innovatie. Zo zouden procesinnovaties, die met name technologische risico's 
hebben, succesvoller zijn dan produktinnovaties, die daarnaast ook commer
ciele risico's hebben. Uit de tabel blijkt eveneens dat procesinnovaties 
volgens hen niet onder invloed staan van afnemers, terwijl dat bij produktin
novaties wei het geval zou zijn. Hierop zouden wij het volgende aan willen 
toevoegen. In de eerste plaats lijken Cobbenhagen & Van Reeken zich te 
beperken tot de outputzijde, getuige het feit dat aileen 'gebruikers/klanten' 
invloed op het innovatieproces kunnen hebben. lndien we ook de inputzijde 
in de beschouwing betrekken, ligt het voor de hand te veronderstellen dat 
leveranciers betrokken kunnen zijn bij procesinnovaties. Zowel de inbreng 
van nieuwe grondstoffen of machines Iokken dergelijke innovaties uit. Een 
tweede toevoeging heeft betrekking op de baten van produktinnovaties. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat bij het innoveren van produkten produktiepro
cessen moeten worden aangepast. Bijvoorbeeld omdat het produkt vraagt 
om een gewijzigde facbricagetechnologie. In een dergelijk geval lokt de 
produktinnovatie als het ware een procesinnovatie uit. 

Het laatste contextuele begrip dat we in beschouwing nemen betreft de 
omvang of schaal van de onderneming. De belangrijkste reden om de 
omvang van de onderneming in ons model op te nemen is gelegen in de 
veronderstelling dat middelgrote en kleine bedrijven (MKB) andere en ook 
meer externe hulpbronnen voor hun innovatieprocessen zullen inzetten. Zo 
ligt het in de lijn der verwachtingen dat het MKB, in veel mindere mate dan 
het grootbedrijf, gebruik zal maken van de wetenschappelijke kennis van de 
publieke kennisinfrastructuur. De drempel tot deze instellingen is vaak te 
hoog. Dit type bedrijven zal eerder pogen hulpbronnen te verwerven via hun 
leveranciers en afnemers. 
Tal van auteurs veronderstellen een samenhang tussen de omvang en de 
innovativiteit van een onderneming (bijv. Cooper, 1982: Kleinknecht et al, 
1990a; Rothwell, 1991; AWT, 1994; Jacobs et al., 1994). In het algemeen 
komen deze auteurs tot de conclusie dat met name het (industriele) midden
en kleinbedrijf bepaalde voordelen of juist bepaalde nadelen bezit als het 
gaat om innovativiteit. Rothwell (1991: 97) heeft een en ander overzichtelijk 
samengevat. 
Hoewel dit overzicht van Rothwell niet op aile plaatsen een duidelijke relatie 
legt tussen een bepaald item en innovatie en de verschillen tussen kleine en 
grote ondernemingen niet steeds symmetrisch zijn, geeft het overzicht 
duidelijk aan dat kleine innoverende ondernemingen ten opzichte van grote 
ondernemingen relatief in het nadeel zijn. Zowel Rothwell (1991: 93) als 
Vaessen (1993) verwachten dat kleinere ondernemingen deze relatieve 
nadelen compenseren door het innovatieproces op een andere manier te 
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organiseren, met name door meer gebruik te maken van hulpbronnen uit de 
exteme bedrijfsomgeving. 

Tabel5.3: Voor- en nadelen van het midden- en kleinbedri'f in innovatie18 

Marketing 

Management 

Internal communi
cation 

Qualified technical 
manpower 

External 
communications 

Finance 

Economies of scale 

Growth 

Patents 

Government 
regulations 

Small firms 

Ability to react quickly to keep abreast of fast 
changing markat requirements 

lack of bureaucracy. Dynamic, entrepreneuri
al managers react quickly to !eke advantage 
of new opportunities and are willing to accept 
risk. 

Efficii!nt and Informal internal communication. 
Fast response to internal problem soMng; 
ability to react to change in the external envi
ronment. 

(Often lack suitably qualified technical specia
lists. Often unable to support a formal R&D 
effort on a appreciable scale). 

(Often lack the time or resources to identify 
and use important exteral sources of scientific 
and technological expertise). 

(Can experience great diffiCUlty in attracting 
(risk) capital. Innovation can represent a large 
financial risk). 

(In some areas scale economies fOITil sub
stantial entry berries to small firms. lnebgily to 
offer integrated product lines or systems). 

(Entrepreneurial managers somatimes unable 
to cope wilh Increasingly complex organizati
ons). 

(Can experience problem In coping wUh lhe 
patent system. Cannot afford time or costs 
involved in patent liligetlon). 

(Oftan cannot cope with complex regulations. 
Unit costs of compliance often high). 

Gebaseerd op: Rothwell, 1991,97. 

Largefinns 

distribution and servicing facili
of market power with existing 

Professional managers able to control complex 
organizations and to establish corparate strate
gies. (Excess of bureacracy, averse to risk, 
lack of dynamism) 

(lntamal communications often cumbersome: 
leading to slow reaction to eldamallhreats and 
opportunities). 

Ability to altract highly skilled specialists. Can 
support the establishment of a large R&D labo
ratory. 

Able to 'plug in' to external sources of scientific 
and technological expertise. Can subcontract 
R&D. Can buy technical know-how. 

Ability to borrow on capital market. Can spread 
risk over projects. Beller able to fund dl-sifi
cation into new technologies and markets. 

Ability to gain scale economies in R&D, pro
duction and marketing. 

Ability to finance expansion of production base. 
Ability to fund growth via diversifiCation and 
acquisition. 

AbHily to employ patent specialists. Can afford 
to litigate to defend patent infringement 

AbHily to fund legal services to cope with com
plex regulatory requirements. Able to fund R&D 
nacessary for compliance. 

Gewapend met deze kennis wordt nu een schema ontworpen van het 
innovatieproces. Hierbij wordt, zoals in het begin van deze paragraaf werd 
aangegeven, enerzijds de netwerkbenadering als uitgangspunt genomen, en 
anderzijds een balans gezocht tussen het interne en het externe deel van het 
innovatieproces. 
In het schema zijn de elementen van de netwerkbenadering te herkennen. 
Zowel activiteiten (innoveren), als hulpbronnen en actoren krijgen, in de vorm 
van bijvoorbeeld de externe innovatieresources, in het schema een plaats en 
een functie. Geheellinks in het schema staan belemmeringen voor innovati
viteit. Het gaat hierbij om zaken die een drempel opwerpen voor het verrich
ten van innovatie-activiteiten. Hierbij kan men denken aan barrieres zoals 

16 Tussen haakjes staan potentHJie nadelen. 
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onvoldoende financiele middelen, een gebrek aan tijd of technische know 
how die tot gevolg hebben dat de innovativiteit van het bedrijf onder druk 
staat. 

Interne 
innovatle 
resources 

B 
e 
I 
e lnnovatie- lnnovatle· 
m redan en resultaten 
m 
e 

Exteme 
n lnnovatle-
g resourcas 
e 
n 

Figuur 5.4: Schema van het innovatieproces. 

Onder in het schema staat de innovatiecontext. Hierrnee doelen we op een 
aantal intervenienerende variabelen die beschouwd kunnen worden als de 
condities van het innovatieproces. Het gaat om begrippen die hiervoor reeds 
beschreven zijn. Het gaat om de industriele sector waarin de onderneming 
actief is en de schaal van de onderneming vorrnen de context waarin het 
innovatieproces zich afspeelt. 
Het innovatieproces kan worden gedefinieerd als de wijze waarop produkt- of 
procesinnovaties tot stand komen. Aangezien het voor ons niet mogelijk is 
het proces zelf in kaart te brengen, hiervoor is immers een longitudinaal 
design nodig, moeten we ons behelpen met een aantal karakteristieken die 
het verloop van het innovatieproces indiceren. Zoals al eerder gesteld nemen 
we hiervoor het simultane procesmodel als uitgangspunt. Dit betekent in de 
eerste plaats dat gekeken dient te worden naar de (probleem)fasen die in het 
proces onderscheiden kunnen worden. Daarnaast kan, in de tweede plaats, 
gekeken worden naar oorzaken van vertraging, beeindiging of mislukking 
van het innovatieproces. In de derde plaats is de onderlinge verwevenheid 
van produkt- en/of procesinnovaties van belang. Deze onderlinge verweven
heid kan gezien worden als een graadmeter voor de complexiteit van het 
innovatieproces. lmmers, naarmate bepaalde produkt- of procesinnovaties 
aanleiding geven tot aanpassingen van andere produkten of processen wordt 
de complexiteit van het innovatieproces hoger. Hierbij ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat er samenhangen bestaan tussen de mate waarin er 
problemen ontstaan in het innovatieproces, de complexiteit van het innova-
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tieproces en de mate waarin er een beroep wordt gedaan op de interne en 
externe hulpbronnen. Bij het ontstaan van problemen of bij een hoge com
plexiteit van het innovatieproces loopt het bedrijf eerder tegen de grenzen 
aan van haar (technische) mogelijkheden. Er zal geprobeerd worden deze 
innovatieproblemen zelf op te lossen of exteme economische relaties worden 
benut om kennis of informatie te genereren die een bijdrage kunnen leveren 
in de oplossing van het gerezen probleem. 
In het schema kent het innovatieproces drie verschillende inputs, te weten 
innovatieredenen, interne innovatieresources, externe innovatieresources. 
Ondernemingen kunnen op verschillende gronden tot innovatie komen. 
Volgens Urban, Hauser & Dholakia17 kunnen de beweegredenen van een 
bedrijf in eerste instantie in twee categorie~n ingedeeld worden, namelijk 
intern en extern gevoede innovatieredenen. Hierbij wordt verondersteld dat 
reactieve innovatieredenen vooral extern gevoed worden {reageren op) en 
pro-actieve innovatieredenen hun basis vooral vinden in zelf-initiatief. Docter 
& Stokman (1988) veronderstellen dat de innovatieredenen voor produkt- en 
procesinnoveerders verschillen. Bij produktinnovaties zouden marktoverwe
gingen een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van innovaties, 
terwijl bij procesinnovaties vooral kwaliteitsverbetering en efficiency-overwe
gingen het innovatieproces initi~ren. 
Nu wordt het innovatieproces niet aileen aangestuurd door innovatieredenen, 
maar uiteraard mede bepaald door de in het bedrijf aanwezige hulpbronnen. 
Hierbij kan men in de eerste plaats denken aan de middelen die het bedrijf in 
R&D investeert. Dit kan in de vorm van een eigen R&D-afdeling of het kan 
zogenaamde informele R&D18 betreffen. Verder kan men denken aan de 
kennis en vaardigheden van het personeel of de invloed van bedrijfsfuncties 
(bijv. inkoop of marketing) op het innovatieproces. 
De economische netwerkbenadering geeft aan dat de technologische 
ontwikkeling van bedrijven voor een deel vorm krijgt via interactie met de 
omgeving van de ondememing. Extern-organisationele actoren kunnen het 
innovatieproces zowel initi~ren als het verloop van het innovatieproces 
bel'nvloeden. Dit laatste is in ons schema weergegeven met behulp van het 
begrip externe innovatieresources. Anders gezegd, het innovatieproces is 
ingebed in een structuur die bestaat uit externe actoren en relaties die van 
invloed (kunnen) zijn op het verloop van het innovatieproces. De externe 
actoren kunnen, op basis van hetgeen uitgewisseld wordt, in een aantal 
categorie~n onderscheiden worden. In de eerste plaats de primair zakelijke 
actoren waarmee goederen worden uitgewisseld. Te denken valt aan 
leveranciers van grond- en hulpstoffen, produktonderdelen en -componenten 
en van machines en gereedschappen. Wat betreft de afnemers kan het gaan 
om industri~le afnemers, consumenten of distributeurs (groot- of detailhan-

17 Aangehaald in Blemans (1989: 32 e.v.). 

111 Met fnformete R&D wordt bedoeld dat een bedrijf een R&D-prestatie Ievert, maar 
dat deze ntet in een specifleke afdeling georganlseero is. 
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del). Een tweede categorie bestaat uit onderwijsinstellingen zoals (techni
sche) universiteiten en het hager beroepsonderwijs waarmee fundamentele 
of toegepaste publieke kennis wordt geruild. Zowel in de onderzoekslitera
tuur als in het technologiebeleid wordt de laatste jaren gewezen op de rot en 
betekenis van kennisinstellingen voor het innovatieproces van (industriele) 
commerciele ondernemingen (Waissbluth et al., 1988; Van Dierdonck et al., 
1990; Mitchell, 1991 ). Onderwerpen die in dit verband aandacht krijgen zijn 
de gebruikte transfermechanismen, de betekenis van informele contacten 
tussen universiteiten en het bedrijfsleven en de problemen die ontstaan bij de 
uitwisseling en bescherming van kennis. Op dit moment volstaan we hier met 
de opmerking dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de gewenste 
wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven en de feitelijke 
interactie. De derde categorie externe actoren bestaat uit organisaties die tot 
taak hebben het bedrijfsleven op een commerciele basis van (technologi
sche) adviezen te voorzien. Het gaat om organisaties zoals TNO, commerci
ele adviesbureau's of branche-organisaties. Een vierde categorie actoren 
betreft de zogenaamde intermediaire organisaties zoals Kamers van Koop
handel en Jnnovatie Centra die vooral een verwijzende en voorlichtende 
functie vervullen. De laatste categorie externe innovatieresources omvat de 
overheid, meer in het bijzonder instrumenten die de overheid in het kader 
van haar technologiebeleid gebruikt met het oog op de stimulering van 
innovativiteit in ondernemingen. 
Tussen deze vijf groepen actoren enerzijds en het innoverende bedrijf 
anderzijds bestaan relaties die met behulp van een aantal kenmerken 
gekarakteriseerd kunnen worden. Hierbij kan onder meer gedacht worden 
aan de mate van formalisatie van de relaties, de contactfrequentie, de duur 
van de relaties, de mate van kennisoverdracht of de omvang van de goede
renstroom. Zoals hiervoor reeds beschreven wordt in de economische 
netwerkbenadering verondersteld dat met name de 'strong ties' tussen 
actoren van invloed zijn op het innovatieproces. Deze hechte relaties worden 
gekenmerkt door hun lange duur, een hoge contactfrequentie en een lage 
formalisatiegraad en dienen als kanaal waardoor kennis en informatie vloeit 
die het innoverende bedrijf kan benutten. 
GeTnitieerd door innovatieredenen en onder gebruikmaking van interne en 
exteme innovatieresources leidt het verrichten van innovatieve activiteiten tot 
een innovatieresultaat. Het is immers niet gezegd dat elke innovatie-activiteit 
succesvol wordt afgesloten. Zo meldt Cooper (1982: 218) dat de gemiddelde 
succesratio van produktinnovaties 59% bedraagt. Vandaar dat wij de term 
resultaat prefereren boven succes omdat innovaties wei tot resultaten 
kunnen leiden zonder dat het innoverende bedrijf dit een (financieel) succes 
noemt. Het innovatieresultaat kan dan oak in meerdere termen benoemd 
worden. Men kan denken aan de bjjdrage van innovaties aan de bedrijfsre
sultaten (verhoging van de winst of ornzet, verlaging van de kostprijs), de 
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mate waarin het huidige produkt-assortiment bestaat uit 'nieuwe' produkten 
of de aard van de innovaties19

• 

Het hierboven gepresenteerde innovatiemodel zal in de volgende hoofdstuk
ken gebruikt worden als basis voor onze empirische exploraties. 

5.6 lnnovatie en ruimte: does space matter? 

In de evaluatie van de verschillende gepresenteerde theoretische benade
ringen is een van de conclusies dat het ruimtelijk-economische element 
grotendeels afwezig is in de benaderingen, terwijl onder andere in het 
Nederlandse (regionale} economische beleid (geagglomereerde} clusters 
van bedrijven gezien worden als een relevant object voor beleidsinterventie. 
Nu is de ruimtelijke spreiding van economische activiteiten niet aileen vanuit 
een beleidsmatige optiek een interessant vraagstuk maar ook vanuit een 
wetenschappelijke optiek. 
In de ruimtelijk-economische wetenschappen is het vraagstuk van de 
geografische concentratie of spreiding van bedrijvigheid al gedurende lange 
tijd een onderwerp van discussie. Juist in de laatste jaren is er in de 
ruimtelijk-economische wetenschappen een discussie ontstaan over de 
bruikbaarheid van bepaalde theoretische benaderingen in het Iicht van een 
aantal ruimtelijk-economische ontwikkelingspatronen. 
Deze paragraaf kan dan ook beschouwd worden als een variatie op een 
thema dat reeds meerdere malen in dit onderzoek aan de orde is gesteld, 
namelijk de relatie tussen bedrijf en haar omgeving. In de eerdere hoofdstuk
ken ligt de nadruk op de economische en organisatorische dimensies van 
deze relatie. In deze paragraaf wordt de geografische dimensie van deze 
relatie aan de orde gesteld20

. De vraag die in deze paragraaf aan de orde 
komt luidt: Wat is de relatie tussen innovatie en de ruimtelijke inbedding van 
bedrijvigheid? 
Vaessen (1993: hoofdstuk 2} geeft in zijn proefschrift een uitstekend over
zicht van relevante theorievorming over de relatie tussen bedrijf en omgeving 

19 Met name Cooper heeft in diverse publicaties de mate van succes van produktin-
novaties empirisch proberen vast te stellen (Cooper, 1982, 1988; Cooper & Kleinschmidt, 
1987). Naast financiele indicatoren ('profitability level' of 'payback period7 gebruikt hij andere 
maten zoals de mate waarin een ondememing door een produktinnovatie nieuwe mogelijkhe
den krijgt of de mate waarin een produktinnovatie de exportpositie van de ondememing verbe
tert. 

20 In dit verband is een opmerking van B-A Lundva/1 (1992b: 55-56) relevant. In zijn 
bespreking van georganiseerde markten hanteert hij vier dimensies van ruimte. <1> Economi
sche ruimte: dit betreft de wijze waarop verschillende economische activiteiten in het produktie
systeem gepositioneerd zijn (input-output-label); <2> Organisatorische ruimte heeft betrekking 
op de mate van horizontale en verticale integretie; <3> Geografische ruimte: omvat de afstand 
tussen activiteiten op verschillende ruimtelijke lokaties; <4> Culturele ruimte: heeft o.m. betrek
king op de context, zoals normen en waarden, waarbinnen communicatie plaatsvindt. 
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in de ruimtelijke wetenschappen. Hij is van mening dater twee benaderingen 
onderscheiden kunnen worden. In de eerste benadering is het handelen van 
organisaties een functie van het ruimtelijke milieu waarin een organisatie is 
gevestigd. Anders gezegd, de eigenschappen van het ruimtelijke milieu 
bepalen in hoge mate het ontstaan, het handelen en de prestaties van 
ondernemingen. Er wordt weinig of geen ruimte gelaten voor een beTnvloe
ding door de organisatie van haar omgeving: het primaat van deze benade
ring ligt bij de ruimtelijke omgeving. 
In de tweede benadering wordt min of meer het omgekeerde betoogd. De 
ruimtelijke omgeving waarin een bepaalde organisatie is gelokaliseerd wordt 
gezien als het resultaat van het handelen en de activiteiten van een onderne
ming. Veel aandacht gaat uit naar beslissingen en het handelen van onder
nemers of ondernemingen en de invloed hiervan op de ruimtelijke omgeving. 
In deze benadering worden ondernemingen gezien als 'area organizing 
institutions'. Met andere woorden, in de relatie tussen bedrijf en ruimtelijke 
omgeving hebben ondernemingen in deze benadering meer keuzemogelijk
heden: het primaat ligt bij de ondememing. 
De veronderstelling dat het handelen en de resultaten van dat handelen in 
hoge mate bepaald worden door de eigenschappen van de ruimtelijke 
omgeving waarin een bepaalde onderneming is gevestigd vormt impliciet of 
expliciet de basis voor een belangrijk deel van de theorievorming in de 
ruimtelijke wetenschappen. Voor onze doeleinden is vooral de regionale 
ontwikkelingstheorie van belang. 
Deze regionale ontwikkelingstheoriean hebben gemeenschappelijk dat zij het 
belang van de ruimtelijke omgeving benadrukken op basis van het gebruik 
van het concept agglomeratievoordeel21

• Daarbij wordt beweerd dat deze 
agglomeratievoordelen zich vooral voordoen in urbane gebieden. In eerste 
instantie wordt verondersteld dat de voordelen van geografische concentratie 
van economische activiteiten vooral bereikt kunnen worden via lagere 
transportkosten bij de levering van materh!le input. In de loop van de tijd 
wordt de inhoud van het begrip agglomeratievoordeel breder. Het omvat niet 
aileen de (kosten van) materiale relaties, maar het wordt oak van toepassing 
verklaard op tal van immateriale relaties, zeals de uitwisseling van kennis, de 
levering van diensten en op arbeidsmarktrelaties. 

21 Agglomeratlevoordelen (of -nadelen) zUn te beschouwen als een bijzondere vorm 
van exteme schaalvoordelen. Exteme schaalvoordelen duiden op het verschijnsel dat badrlj
ven profijt kunnen hebben van het de/en in de kosten van gemeenschappe/ijke hu/pbronnen 
zoals infrastructuur, een goed opgeleld arlJeldsaanbod, gespecialiseerde leveranciers. Als deze 
produktlefactoren bovendien geografisch geconcentreerd zijn, is er sprake van agglome
ratievoordelen: ondememingen hebben dan ook de voordelen van ruimte/ijke nabQheid. Binnen 
het begrlp agglomeratlevoordeel maakt men vaak een onderscheld tussen lokalisetlevoordelen 
en urbanisetievoordelen. Lokalisetlevoordelen duiden dan op voordelen die ontstaan door 
ruimtelijke samenbundeling van gelljksoorlige produktiefactoren. Urbanisetlevoordelen duiden 
op voordelen die ontstaan doordat ongell}ksoortlge produktlefactoren ruimtelijke geconcen
treerd zQn. Zie ook: Lambooy (1981: 12()..126) of Saxenian (1994: 173). 
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Samengevat komt men in deze theorieen tot de conclusie dat de agglomera
tievoordelen in urbane gebieden hoger zijn, omdat door de ruimtelijke 
concentratie van economische activiteiten de informatie-, communicatie- en 
transactiekosten lager zijn dan die in niet-urbane gebieden. Tevens bieden 
urbane gebieden meer dan aileen kostenvoordelen. Zij bieden ook een 
hogere informatiedichtheid, een gedifferentieerd en beter gekwalificeerd 
arbeidsaanbod en meer mogelijkheden tot uitbesteding. Met andere woor
den: 'agglomeration economies are not only expressed in lower production 
costs but also in so-called differential advantages' (Vaessen, 1993: 19-20). 
De agglomeratievoordelen zorgen er voor dat stedeljjke economische 
activiteiten vooruitstrevender, innovatiever en, zo is de verwachting, winstge
vender zijn. Kortom, eigenschappen van het lokale produktiemilieu die tot 
uiting komen via agglomeratievoordelen, bepalen in belangrijke mate het 
functioneren en de resultaten van ondememingen. 
Hiervoor hebben we geschetst dat met betrekking tot de relatie tussen bedrijf 
en ruimtelijke omgeving twee perspectieven onderscheiden kunnen worden. 
Naast de benadering die hierboven is besproken, wordt in het tweede 
perspectief veel meer nadruk gelegd op kenmerken en gedragingen van 
ondernemingen en hun invloed op de ruimtelijke omgeving. 
Op basis van het werk van Simon ontstaat in de tweede helft van de jaren 60 
de behaviouristische benadering in de economie. Als een reactie op een 
aantal gebreken van het klassieke economische denken wordt nu meer 
aandacht gevraagd voor de economische keuzeprocessen zelf en voor de 
persoonlijke motieven en het handelen van de ondernemer. In de ruimtelijke 
wetenschappen betekent dit dat er meer belangstelling komt voor de onder
liggende (individuele) factoren die het lokatiegedrag verklaren en voor de 
ruimtelijke gevolgen van het handelen van ondernemingen. In het Iicht van 
de relatie tussen bedrijf en ruimtelijke omgeving zijn volgens Vaessen binnen 
de behaviouristische visie twee benaderingen relevant: de 'behaviouristische' 
lokatietheorie en de 'geografie van de onderneming'. 
De behaviouristische lokatietheorie kritiseert een aantal assumpties van de 
klassieke lokatietheorie. De alwetende, winst maximaliserende ondernemer 
wordt vervangen door een begrensd rationale 'satisfizer'. Op basis hiervan 
zijn in deze benadering motieven van producenten en consumenten, de mate 
waarin zij over informatie beschikken en de wijze waarop zij die informatie 
verkrijgen, belangrijke elementen bij de lokatiekeuze. Met name het werk van 
A. Pred ( 1967) is hierbij invloedrijk geweest. 
Ook de 'geografie van de onderneming' kan gezien worden als een ruimtelijk
economische benadering die zich afzet tegen de uitgangspunten van de 
klassieke en neo-klassieke lokatietheorie. Met name het feit dat de traditione
le lokatietheorie de kleine 'single-plant family firm' tot studie-object neemt en 
de idee dat de lokatiekeuze van ondernemingen volledig bepaald wordt door 
eigenschappen van de ruimtelijke omgeving is een aantal auteurs een doom 
in het oog. Zij wijzen onder meer op de rol en betekenis van grote, vaak 
multinationale, ondernemingen voor de modeme westerse industriele 
economie. Tevens zijn zij van oordeel dat (grote) ondernemingen wei 
degelijk in staat zijn hun (ruimtelijke) omgeving te be'invloeden. Zij wijzen, 
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met andere woorden, het mechanistische lokatiegedrag dat in de traditionele 
theorie gebruikt wordt af. 
Binnen de 'geografie van de ondememing' ontwikkelen zich twee richtingen 
(Vaessen, 1993: 26)22• De ene richting concentreert zich met name op de 
wijze waarop ondernemingen zich aanpassen aan invloeden uit de omge
ving. In deze optiek wordt de (ruimtelijke) omgeving gezien als een conditie 
voor het handelen van organisaties. De andere richting houdt zich vooral 
bezig met de invloed van de structuur en het handelen van grate onderne
mingen op regionaal-economische ontwikkelingen. Hier is de ruimtelijke en 
regionale omgeving een output, een resultaat van beslissingen van (mana
gers in) ondernemingen. 
Als we de 'omgevingsbenadering' en de 'geografie van de onderneming'
benadering kritisch tegen het Iicht houden blijken beide benaderingen 
specifieke zwakke punten te hebben. Een aantal daarvan toont opvallende 
overeenkomsten met punten van kritiek die we reeds in hoofdstuk 2 gezien 
hebben. Het onderstaande overzicht toont dit aan. 
In de omgevingsbenadering komen verschillende regionale produktie
omstandigheden als het ware uit de Iucht vallen. Op de vraag op welke wijze 
sterke regia's betere of gedifferentieerde produktiefactoren hebben ontwik
keld, heeft men in deze benadering geen adequaat antwoord. Als advocaten 
van de duivel wijzen McDermott & Taylor (1982) er op dat sommige lokatio
nele voordelen - bv. diensten en infrastructuur - ontstaan nadat er sprake is 
van een concentratie van economische activiteiten. Anders gezegd, de 
omgevingsbenadering blijkt niet in staat een bevredigende verklaring te 
geven van ruimtelijk-economische dynamiek. Vaessen (1993: 23) wijt dit 
gebrek aan het felt dat 'these theories concieve of regions as predefined 
spatial units, having dynamics in and of themselves and existing in isolation 
from the rest of the economy'. Daarnaast is de benadering Mn-dimensioneel 
te noemen. Hierdoor wordt de theorie inflexibel en kwetsbaar. Zij is slechts in 
staat uitspraken te doen over een gegeven ruimtelijke verdeling. Een derde 
punt van kritiek betreft de verwaarlozing van de individuele organisatie. 
McDermott & Taylor (1982: 7) stellen: 'industrial geography has tended to 
disregard the individual organisation and treat all decision-making units in 
much the same manner as black boxes, capable of a limited number of 
actions determined by particular environmental contexts'. Er wordt weinig 
ruimte gelaten voor de handelende economische actor, waarbij dat handelen 
bovendien volledig gedetermineerd wordt door de ruimtelijke omgeving. Het 
wekt dan ook geen verbazing dat critici termen in de mond nemen zoals 
'spatial determinism' of 'spatial fetishism' om deze situatie te typeren. Het zal 
de lezer niet ontgaan zijn dat we hier te maken hebben met een ruimtelijk
economische variant van Granovetter's 'undersocialized conception of 
human action'. 

22 Hij noemt deze rlchtingen respectievelijk 'adaptation corporate geography' en 
'regional development corporate geography'. 
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Tabel 5.4: Theoretische problemen van de omgevingsbenadering en van de geografie van de 
d . on ernemmg. 

Omgevingsbenadering Geografie van de onderneming 

Het bestaan van 'sterke' en 'zwakke' regio's Er ligt een eenzijdige nadruk op grote, multi-
wordt niet verklaard. nationale ondernemingen. 

Theorieen zijn een-climensionaal. Aileen de Benadering concentreert zich veelal op een 
cumulatieve ongelijkheid tussen centrum en enkele onderneming of regio. 
periferie kan worden verklaard. 

De individuele organisatie wordt als een De bedrijfsomgeving wordt slecht geconcep-
'black box' behandeld. tualiseerd. 

Samengesteld op basis van: Vaessen (1993: 23-24, 31-34). 

Ten aanzien van de benadering die hier getypeerd is als de geografie van de 
onderneming kan eveneens een aantal theoretische problemen genoemd 
worden. In de eerste plaats wordt in deze benadering een eenzijdige nadruk 
gelegd op de grote multinationale en -lokationele onderneming, waarbij de 
betekenis van kleine en middelgrote onderneming voor het functioneren van 
ruimtelijke economieen wordt genegeerd. Hierdoor wordt een van de centrale 
problemen van de ruimtelijke economie, namelijk de wisselwerking tussen 
het ontstaan en de groei van ondernemingen en de ruimtelijke omgeving, uit 
het oog verloren23

. In de tweede plaats wordt een onderneming of een regie 
veelal als een ge'isoleerd verschijnsel behandeld. Hierdoor is de benadering 
niet in staat uitspraken te doen over bijvoorbeeld de economische prestaties 
van vergelijkbare ondernemingen onder verschillende ruimtelijke condities. In 
de derde plaats kan opgemerkt worden dat deze benadering een inadequate 
conceptualisering van het begrip bedrijfsomgeving hanteert. De omgeving 
wordt hoofdzakelijk gezien als het resultaat van handelen van organisaties. 
Voorzover de bedrijfsomgeving gebruikt wordt als een conditie voor het 
handelen van organisaties (input) gaat het om de invloed van algemene 
sociaal-economische ontwikkelingen, zeals een gewijzigde consumenten
vraag, op het bedrijfsmatig functioneren. Anders gezegd, aan de invloed van 
ruimtelijk ongelijke produktie-omstandigheden op organisaties wordt in deze 
benadering in feite voorbijgegaan. Dit punt van kritiek sluit aan bij onze 
opmerkingen in hoofdstuk 2 over het onzorgvuldig gebruik van omgevingsni
veaus. 
Als we het bovenstaande kort samenvatten dan kunnen we stellen dat de 
relatie tussen bedrijf en ruimtelijke omgeving in de belangrijkste theoretische 
stromingen in de ruimtelijke wetenschappen op zijn minst problematisch te 
noemen is. Beide benaderingen worden gekenmerkt door eenzijdigheden. In 
de ene benadering ligt het primaat bij de invloed van de ruimtelijke omgeving 
en worden economische actoren gereduceerd tot 'puppets on a string'. In de 

23 lmmers, ook grate multinationale ondememingen zijn ooit begonnen als kleine of 
middelgrote ondememingen. 
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andere benadering staat het handelen van (grate) bedrijven centraal, maar 
blijft de omgeving in feite een 'black box'. De discussies en conclusies in de 
ruimtelijke wetenschappen lijken wat dit betreft op die in de organisatieweten
schappen. 
Aan de kritische evaluatie van Vaessen kunnen we nog toevoegen dat de 
aandacht voor (de ruimtelijke aspecten van) technologische ontwikkeling in 
het algemeen en van innovatie in het bijzonder, in de genoemde theoretische 
stromingen een onderbelichte positie innemen. Malecki { 1991: 72) stelt 
hierover: Technology is one of the principal factors behind regional dyna
mics, but is dealt with least satisfactorily by either conventional or Marxist 
approaches'. Hiermee is niet gezegd dat technologie en innovatie geen 
aandacht hebben gekregen in theorievorming in de ruimtelijke wetenschap
pen. 
In neo-klassieke modellen van regionaal-economische ontwikkeling wordt via 
een Cobb-Douglas-functie technologische ontwikkeling geYntroduceerd. 
Hierin wordt kapitaal gezien als een flexibele en kneedbare produktiefactor. 
Kapitaal is in staat verschillende vormen aan te nemen en nieuwe technolo
gie~n te belichamen. Aangezien arbeid en kapitaal substitueerbaar zijn, en 
produktiviteit gemeten wordt in termen van output per eenheid arbeid, 
genieten arbeidsbesparende investeringen de voorkeur indien men de 
hoeveelheid output wenst te vergroten. Dit neo-klassieke model van regiona
le ontwikkeling is zowel een groeitheorie als een theorie van factormobiliteit. 
lmmers, op basis van de veronderstelling van identieke produktiefuncties in 
aile regia's zal arbeid van lage-lonen-regio's naar hoge-lonen-regio's migre
ren. Omgekeerd zal kapitaal zich in een omgekeerde beweging gedragen24

• 

Uiteindelijk leiden deze regionaal-economische groeiprocessen tot converge
rende regionale inkomens per hoofd van de bevolking. In deze zin zijn de 
neo-klassieke modellen van regionaal-economische groei in essentie 
reallocatie-modellen en dragen bijgevolg weinig bij aan de verklaring van 
ruimtelijke ongelijkheid. Malecki's oordeel over de rol van technologie in de 
neo-klassieke theorie is kernachtig (1991: 79): 'And, significantly, technical 
progress is accorded suprisingly little attention given recognition of its 
importance'. 
Oak van de theorie~n die voortbouwen op het concept agglomeratievoordeel 
kan gezegd worden dat zij enige aandacht besteden aan technologische 
ontwikkeling. In een variant op Myrdal's principe van cumulatieve causatie 
betoogt Siebert (1969) dat een hogere regionale ornzet leidt tot hogere 
investeringen in R&D. De hieruit resulterende innovatie en kennis geeft de 
betrokken regia een aantal initi~le voordelen. Deze voordelen leiden op hun 
beurt weer tot een hogere regionale omzet en R&D. Hoewel kennis een 
zekere geografische mobiliteit heeft, heeft zij volgens Siebert de neiging zich 
op bepaalde lokaties in de ruimte te polariseren. Deze technologische 
polarisatie gaat samen met een polarisatie van kapitaal en arbeid die een 

24 Lage opbrengsten van kapitaa/ betekenen hoge lonen, tetwijl hoge opbrengsten 
van kapitaal worden verkregen in regia's met /age lonen. 
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gevolg is van de genoemde iniMie voordelen (hogere winsten en lonen) van 
innovatie. Deze polarisatie-effecten worden nog eens versterkt indien er in 
een regio sprake is van economische schaalvoordelen, te weten interne 
schaalvoordelen en agglomeratievoordelen. Siebert stelt (1969: 40): 'The 
more mobile capital and labour, the stronger are the polarizing effects which 
technical knowledge induces'. Het resultaat is dat cumulatieve causatiepro
cessen worden versterkt door de diffusie van nieuwe technologieen die het 
eerst worden gerntroduceerd in de grotere steden en regio's. Met andere 
woorden, in dit type regionaal-economische groeimodellen wordt in feite 
ingegaan op de samenhang tussen omvang van een bepaald geografisch 
gebied, veelal een grote stad en de daar optredende interne en externe 
schaalvoordelen, en de diffusie van innovatie. Hierbij raken innovaties 
gediffundeerd tangs de stedelijke hierarchie (het zgn. 'trickle-down-effect'). 
Om de ondergeschikte rot van technologie in dit soort benaderingen te 
benadrukken verzucht Malecki (1991, 87): 'Agglomeration economies, rather 
than technology, become the driving forces behind region growth in these 
models'. 
We hebben nu gezien dat de wisselwerking tussen bedrijf, technologie en 
innovatie aan de ene kant en de ruimtelijke omgeving aan de andere kant in 
belangrijke delen van de theorievorming in de ruimtelijke wetenschappen 
problematisch is. We moeten dan ook opnieuw de vraag stellen: welke is de 
relatie tussen innovatie en ruimte? Voor de beantwoording van deze vraag 
grijpen we terug op hetgeen hiervoor is opgemerkt over innovatie. 
Daar wordt betoogd dat innovatie, meer dan elke andere economische 
activiteit, afhankelijk is van kennis. Kennis die verschillende vormen aan kan 
nemen. In een iteratief proces waarin inventie, ontwikkeling en introductie of 
implementatie belangrijke stappen zijn, wordt via de (her)combinatie van 
heterogene hulpbronnen getracht nieuwe of verbeterde produkten en 
processen te realiseren. Vanuit dit hulpbronnenperspectief op innovatie kan 
men stellen dat in innovatieprocessen wetenschappelijke en technische 
kennis wordt gecombineerd met kennis van de markt. In deze zin is innovatie 
ook te zien als het (succesvol) organiseren en samenvoegen van verschillen
de typen, private en publieke, kennis. 
De private kennis is hoofdzakelijk afkomstig uit bedrijfsinterne bronnen maar 
kan ook gevonden worden in netwerken van aan de innovator verbonden 
industriete en dienstverlenende ondernemingen. Publieke kennis kan worden 
verkregen van instituties die bijvoorbeeld de R&D-functie van het bedrijf 
ondersteunen. Deze instituties omvatten naast universiteiten ook overheids
programma's en -instrumenten op het gebied van het technologiebeleid. 
De betekenis van geografische ruimte voor het innovatieproces bestaat in 
haar meest fundamentale vorm eruit dat zij organisaties van deze verschil
lende vormen van kennis (hulpbronnen) voorziet. Zoals reeds diverse malen 
is betoogd, worden deze bronnen van kennis belichaamd in personen, 
goederen of instituties. Vanuit een ruimtelijk-economisch perspectief is het 
van belang vast te stellen dat deze hulpbronnen gekenmerkt worden door 
een ongelijke ruimtelijke verdeling (Henry, Massey & Wield, 1995: 715-719) 
die mede een gevolg is van een relatief geringe geografische mobiliteit. De 
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voor innovatie relevante hulpbronnen vorrnen een technologische infrastruc
tuur. Deze infrastructuur kan, indien de innoveerders haar benutten, de over
dracht van kennis bevorderen, het oplossen van innovatieproblemen verge
makkelijken en de risico's en kosten van innovatie verlagen. lndien de 
technologische infrastructuur op een bepaalde plaats gelokaliseerd is, kan zij 
de innovatiecapaciteit in een regia vergroten. Feldman (1994: 2) stelt hier
over: 'Due to the cumulative and self-reinforcing nature of knowledge, this 
capacity or core competence become specialized to particular technologies 
and industrial sectors. As a result of these place-specific concentrations of 
knowledge, technological advance and industrial competitiveness is enhan
ced. It is in this way that geography plays an essential role in innovation'. 
Anders gezegd, de mate waarin een innoverende onderneming gebruik 
maakt van haar ruimtelijke omgeving is enerzijds afhankelijk van de eigen
schappen van die onderneming (bijv. intern aanwezige kennis) en anderzijds 
afhankelijk van de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving (bijv. de in 
een regia aanwezige hulpbronnen). 
In de zogenaamde innovatieve milieu-benadering worden beide dimensies 
met elkaar in relatie gebracht. De innovatieve milieu-benadering kan ge
plaatst worden in de hernieuwde discussie over de economische dynamiek in 
regia's. Deze nieuwe dynamiek is volgens Aydalot & Keeble (1988b: 7) een 
gevolg van de opkomst van nieuwe technologieen en nieuwe ruimtelijke 
concentraties van industriele bedrijvigheid in voorheen minder ontwikkelde 
regia's. In de benadering gaat men onder meer uit van de veronderstelling 
dat er ruimtelijke verschillen bestaan in de kosten van innovatie. Anders 
gezegd, de mogelijkheden van de onderneming om te innoveren zijn mede 
afhankelijk van de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan de toegang tot gelokaliseerde technische know
how, de aanwezigheid van industriele linkages, het effect van de ruimtelijke 
nabijheid van afzetmarkten of het bestaan van een gekwalificeerd regionaal 
arbeidsaanbod. Als een of meerdere van deze factoren afwezig of in onvol
doende mate aanwezig is, leidt dit voor de innoverende onderneming tot een 
verhoging van de kosten of een verlaging van de opbrengsten. lmmers, 
innoverende ondememingen moeten zich in deze gevallen meer inspannen 
om de benodigde hulpbronnen te verkrijgen. Ook Keeble (1988) legt veel 
nadruk op de unieke eigenschappen van regionale produktiemilieus en hun 
invloed op het lokatiegedrag van high-tech ondememingen in het Verenigd 
Koninkrijk. Hij stelt vast dat dit lokatiegedrag in de jaren 80 in hoge mate 
bepaald wordt door onder meer de ruimtelijke verdeling van hoog-opgeleide 
arbeidskrachten, hun woonvoorkeuren, de aanwezigheid van gelokaliseerde 
wetenschappelijke research-capaciteit en de fysieke bereikbaarheid van 
belangrijke urbane afzetgebieden. 
Nu wordt in deze benadering niet aileen gekeken naar eigenschappen van 
de omgeving. Ook eigenschappen van (innoverende) ondememingen spelen 
een rol in de relatie tussen bedrijf en ruimtelijke omgeving. In dit verband 
worden bijvoorbeeld de omvang van de onderneming, de aard van de 
produktie, de gehanteerde bedrijfsstrategie, de R&D-intensiteit of de aard 
van het innovatieproces genoemd (Aydalot & Keeble, 1988b: 12-14; Maillat, 
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1991: 110-113; Lundvall, 1992b: 57-59). Met name de bijdrage van Maillat is 
in dit kader van belang omdat hij directe samenhangen ziet tussen het 
innovatieproces en het lokale produktiemilieu. Hij ziet het innovatieve milieu 
niet als een warenhuis waaruit de innoverende onderneming louter produk
tiefactoren betrekt. In zijn ogen moet het produktiemilieu gezien worden als 
een ruimtelijk complex van economische en technische interdependenties 
dat in staat is synergetische processen te genereren. 
Maillat betoogt dat de betekenis van het lokale milieu voor het innovatiepro
ces aan de ene kant afhankelijk is van het type innovatie en aan de andere 
kant van de innovatiestrategieen van ondernemingen. Voor incrementele 
innoveerders heeft het lokale produktiemilieu een geringe betekenis. De voor 
de incrementele innovatie benodigde middelen zijn volgens Maillat in veel 
gevallen in de onderneming zelf te vinden. Radicale innoveerders daarente
gen ontwikkelen meer relaties met het lokale produktiemilieu, omdat zij over 
onvoldoende interne middelen beschikken om dit type innovatie te realiseren. 
Daarnaast ziet Maillat relaties tussen de ruimtelijke omgeving en 
innovatiestrategieen. Hij onderscheidt twee soorten strategieen: het exploite
ren van een bestaand technologisch traject en 'technology creation'. In het 
eerste geval is innoveren een proces waarin een reeds bestaande technolo
gie wordt benut. Bedrijven die met een dergelijke strategie innoveren zien het 
produktiemilieu als 'an external datum whence the firm derived its inputs' 
(Maillat, 1991: 111 ). In het tweede geval wordt innovatie gezien als een 
proces waarin bijvoorbeeld een nieuwe manier van produceren wordt 
bedacht zonder dat vooraf bekend is hoe een en ander gerealiseerd moet 
worden. Voor bedrijven met deze innovatiestrategie is het lokale produktiemi
lieu een wezenlijk onderdeel van het innovatieproces. Maillat (1991: 111) 
stelt: 'Indeed, the creation of technologies presupposes that the environment 
becomes an essential component of innovation, that these various resources 
be used and combined to generate a new form of localized production 
organization. The enterprise is then no longer isolated in a territory which 
represents to it only an external component, it helps to create its environment 
by setting up a network of partnership-style relations, both with other firms 
[ .... ] and with public or private training and research centers, technology 
transfer centers and local authorities'. Hieruit volgt de stetling dat de sterk 
innoverende onderneming gebaat is bij ruimtelijk ingebedde relaties. 
lndien we de innovatieve milieubenadering kort samenvatten dan kan gesteld 
worden dat de relatie tussen de ruimtelijke omgeving en het (innoverende) 
bedrijf in deze benadering een meervoudige is. Afhankelijk van eigenschap
pen van het innovatieproces heeft het produktiemilieu de functie van louter 
verschaffer van inputs of van een innovatie-stimulerend lokaal produktiesys
teem waarin ondernemingen via gelokaliseerde technische en economische 
interdependenties in staat zijn innovaties te realiseren. 
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de geografische 
omgeving een relevante entiteit is in innovatieprocessen. Eerder in dit 
hoofdstuk is betoogd dat innovatie een kennisintensieve en onzekere 
economische activiteit is, waarin gepoogd wordt via (her)combinatie van 
heterogene hulpbronnen maatschappelijk gewaardeerde produkten en 
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processen te realiseren. Een deel van deze hulpbronnen wordt betrokken 
van economische actoren buiten de innoverende onderneming. Hulpbronnen 
en actoren zijn ongelijk in de geografische ruimte verdeeld. Deze ongelijke 
verdeling heeft tot gevolg dat sommige gebieden over een gunstiger innova
tiemilieu beschikken dan andere gebieden. 
Naast deze eigenschappen van de geografische ruimte zjjn ook eigenschap
pen van innoverende ondernemingen van belang. lmmers, een gunstig 
innovatiemifieu heeft weinig betekenis als de onderneming, gegeven de 
kenmerken van haar innovatieproces, geen gebruik maakt van deze moge
lijkheden. In de besproken literatuur wordt een aantal kenmerken naar voren 
gebracht, zoals de omvang van de onderneming, de aard van het produktie
proces; de industrietak waarin de onderneming actief is, de wijze van 
innoveren (incrementeel of radicaal) of de gevolgde innovatiestrategie. 
Kortom, we hebben hier te maken met de geografische dimensie van 
'embeddedness'. De literatuur suggereert dat de geografische concentratie 
(de ruimtelijke inbedding) van ondernemingen wordt bevorderd als er sprake 
is van relaties tussen economische actoren waarin: zoek-activiteiten belang
rijk zijn; specifieke kennis en informatie overgedragen wordt; veel interactie 
tussen partijen noodzakelijk is omdat veelvuldig aanpassingen noodzakelijk 
zijn of omdat er zich regelmatig onvoorziene gebeurtenissen voordoen. 
De economische relaties via welke innoverende ondernemingen hun exteme 
hulpbronnen verkrijgen zullen naar aile waarschjjnlijkheid juist deze kenmer
ken bezitten. In het verlengde hiervan ligt het voor de hand te veronderstel
len dat dergelijke complexe relaties ook gekenmerkt zullen worden door een 
relatief starke ruimtelijke in bedding. 

5.7 Samenvatting en conclusies 

In hoofdstuk 5 werd de betekenis van de economische netwerkbenadering 
voor de analyse van innovativiteit van industriele ondernemingen onderzocht. 
Er stonden twee vragen centraal: (1) Wat is de betekenis van het netwerk
model van Hakansson voor de analyse van de invloed van externe organisa
ties op het innovatieproces van industriele ondernemingen?; en (2) In 
hoeverre worden de in de hoofdstukken 1 Urn 3 gesignaleerde theoretische 
problemen door de economische netwerkbenadering opgelost? 
Volgens Hakansson zijn innovaties voor een deel het produkt van een 
netwerk van economische actoren. Economische netwerken dragen volgens 
hem bij aan (a) kennisontwikkeling bij actoren; (b) de coordinatie van hulp
bronnen; en (c) de mobilisatie van hulpbronnen. Technologische ontwikkeling 
wordt door hem omschreven als het proces waarin nieuwe technische 
oplossingen worden ontworpen, getest, veranderd, verworpen of geaccep
teerd. Hierbij staat de ontwikkeling van hulpbronnen centraal. Dit betekent 
dat duidelijk gemaakt moet worden op welke wijze hulpbronnen in relatie tot 
innovatie beschouwd moeten worden en welke rot economische netwerken 
hierbij spelen. 
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Hakansson haalt Passineti aan die stelt dat technologische verandering een 
centrale rol in de economische theorie dient te krijgen. Een belanglijke 
voorwaarde hiervoor is de veronderstelling dat actoren in staat zijn te leren 
en in staat zijn deze kennis aan anderen over te dragen. Hiermee plaatst 
Passineti de voortdurende verbetering van hulpbronnen en kennisvermeer
dering door actoren in het brandpunt van de analyse. Hakansson beaamt dit 
maar is van mening dat Passineti onvoldoende duidelijk maakt wat er dan 
geleerd moet worden. In aanvulling hierop stelt hij dater met betrekking tot 
kennis over hulpbronnen twee dimensies onderscheiden kunnen worden: (1) 
kennis over een individuele hulpbron; en (2) kennis over specifieke combina
ties van hulpbronnen. Hakansson stelt nu dat een specifieke combinatie van 
hulpbronnen invloed heeft op de waarde van een individuele hulpbron. Op 
grond hiervan wordt de conclusie getrokken dat hulpbronnen heterogeen 
zijn, dat wil zeggen dat de waarde van een hulpbron afhankelijk is van de 
hulpbronnen waarmee zij wordt gecombineerd. 
Voortbouwend op een betoog van Alchian & Demsetz trekt Hakansson de 
conclusie dat het efficient gebruik van heterogene hulpbronnen niet het 
resultaat is van het bezitten en gebruiken van de beste hulpbronnen, maar 
het resultaat is van het bezitten van voldoende kennis over de relatieve 
productieve prestaties van deze hulpbronnen. Voor ondernemingen staan 
twee wegen open om deze kennis te verkrijgen: een interne en een externe 
weg. Wat betreft de interne weg kan een onderneming kennis verwerven via 
eigen R&D-inspanningen, 'learning by doing' en 'learning by using'. Daar
naast kan een onderneming tot kennisverwerving komen langs een externe 
weg: 'learning by interacting' of 'joint learning'. Dit betekent dat onderneming
en via interactie de kennis en vaardigheden ontwikkelen om te profiteren van 
elkaars hulpbronnen. Ten einde de voor innovatie benodigde processen van 
kennisverwerving en -vermeerdering mogelijk te maken dienen ondeme
mingen te opereren in structuren die dit ondersteunen. Hakansson stelt dat 
dergelijke structuren twee basiseigenschappen moeten hebben: stabiliteit en 
variatie. Omdat kennisverwerving en -vermeerdering tijd kost zijn stabiele 
relaties tussen economische actoren nodig. Variatie zorgt voor openheid. 
lnnovaties zijn soms het resultaat van nieuwe combinaties van nieuwe 
hulpbronnen of nieuwe combinaties van bestaande hulpbronnen. De structu
ren moeten een openheid bezitten die de innoverende onderneming in staat 
stelt deze nieuwe kennis te vergaren. Deze voorwaarde is ook bij Granovet
ter te vinden. Hij stelt dat zwakke bindingen tussen actoren vaak een belang
rijke rol spelen bij het verkrijgen van nieuwe informatie. 
Volgens Hakansson zijn economische netwerken structuren die over de 
genoemde eigenschappen beschikken. Via het aangaan van stabiele relaties 
met andere ondernemingen worden in de eerste plaats de mogelijkheden 
voor de voorziening van benodigde hulpbronnen gerealiseerd. In de tweede 
plaats bieden de stabiele relaties in netwerken de mogelijkheid de kennis te 
vergaren die nodig is voor een innovatief en efficient gebruik van heterogene 
hulpbronnen. In de derde plaats biedt de stabiliteit van de netwerkstructuur 
een basis voor enige variatie. 
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Vervolgens werd de economische netwerkbenadering van H~kansson 
geevalueerd. Deze evaluatie werd vormgegeven door de netwerkbenadering 
te vergelijken met de andere in dit onderzoek gepresenteerde theoretische 
benaderingen, te weten het prijsconcurrentiemodel, de transactiekostenbe
nadering en de resource-benadering. Hiermee wordt de tweede vraag die in 
hoofdstuk 5 werd geformuleerd van een antwoord voorzien. 
De theoretische benaderingen werden met behulp van een aantal criteria 
met elkaar vergeleken. Het ging om: de theoretische funderingen van een 
benadering; de gebruikte vooronderstellingen; de probleemorientatie; de 
basisconcepten van een theorie; het analysniveau; het geboden perspectief 
op het handelen van actoren; de aard en de functie van relaties tussen 
actoren; de rol van innovatie in een theorie, de wijze waarop de omgeving 
van een bedrijf werd geconceptualiseerd; en de wijze waarop de ruimtelijke 
omgeving in een benadering is geincorpereerd. 
De belangrijkste conclusies van deze evaluatie kunnen als volgt worden 
samengevat: 

De economische netwerkbenadering lost een groat aantal problemen 
van de eerder besproken benaderingen op (o.a. methodologisch 
individualisme; allocatie versus creatie en allocatie, opportunisme 
versus vertrouwen); 
De economische netwerkbenadering Ievert bruikbare begrippen voor de 
analyse van de invloed van externe organisaties op innovatieprocessen 
('innovation is embedded'); 
De economische netwerkbenadering is echter niet in staat op een 
systematische wijze richtinggevende samenhangen tussen de door 
haar aangedragen concepten aan te brengen. De benadering is derhal
ve eerder beschrijvend dan verklarend. 

Onze evaluatie leverde oak een aantal 'witte vlekken' op die, in het Iicht van 
onze probleemstelling, om een theoretische invulling vragen. Het gaat om de 
volgende drie onderwerpen: 
1. De rot van strategische opties in de economische netwerkbenadering; 
2. Het ontbreken van een expliciete innovatietheorie in de benadering; 
3. De ruimtelijke dimensie van netwerken, in het bijzonder in relatie tot 

innovatie. 

Strategische optles: 
Hoewel met name H~kansson zei zich te baseren op de resource-benade
ring, deed zich tussen beide benaderingen een opmerkelijk verschil voor. In 
de resource-benadering werd veel aandacht geschonken aan strategieen 
waarmee actoren hun omgeving konden be"fnvloeden. In de economische 
netwerkbenadering speelde strategie merkwaardig genoeg slechts een 
impliciete rol, namelijk via het voortdurende streven van actoren om via hun 
relaties hun positie in het netwerk te verbeteren. 
Het opnemen van strategische opties of strategisch beleid was van belang 
omdat deze activiteit een belangrijke schakel vormde tussen de bedrijfsom
geving en het economische handelen van de onderneming. Daarom werd het 
concept strategie verwerkt in het netwerkmodel van H~kansson. Strategie of 
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strategisch beleid werd door ons gezien als een van de transformatie
activiteiten. Hierbjj werd strategisch beleid omschreven als 'a pattern in a 
stream of desicions and actions' gericht op de verbetering van de netwerkpo
sitie van een actor en de reductie van onzekerheid. Bij deze beslissingen of 
handelingen ging het om een reageren of anticiperen op waargenomen 
bedrijfsinterne en -externe ontwikkelingen die onzekerheid veroorzakten. 
Anders gezegd, kennis en informatie over de interne en externe bedrijfsom
geving werd bij het beslissen en handelen omgezet, getransformeerd in 
strategisch beleid. 

Expllclete lnnovatletheorie: 
Een andere belangrijke conclusie uit onze evaluatie was dat H~kansson een 
groot belang toekende aan de invloed van externe economische actoren op 
innovatieprocessen en dat de benadering daarom bruikbaar was voor onze 
doeleinden. Dit betekende niet dat een en ander probleemloos toegepast kon 
worden. Er deden zich namelijk nog twee met elkaar verweven problemen 
voor. Het eerste probleem had te maken met het feit dat Hakansson volgens 
ons het bedrijfsinterne deel van het innovatieproces te sterk uit het oog 
verloor. Dit leidde tot een overaccentuering van de betekenis van economi
sche relaties voor innovatieprocessen. Deze onevenwichtigheid werd 
hersteld door als uitgangspunt te nemen dat het innovatieproces een proces 
was waarin zowel bedrijfsinterne als externe factoren en actoren hun invloed 
habben. Hierbij lag het primaat bij het bedrijfsinterne. Het was immers de 
economische actor zelf die de beslissing tot innovatie nam. Hierbij vormden 
invloeden uit de omgeving een belangrijke aanleiding, de beslissing tot 
innovatie bleef echter bij de actor liggen. 
Een en ander werd vormgegeven door het innovatieproces als een open 
systeem te modelleren. Hierin werd innovatie, conform het netwerkmodel van 
H~kansson, gezien als een transformatie-activiteit waarin heterogene 
hulpbronnen (input) werden omgezet in resultaten van innovatie (output). De 
input kon zowel een interne als een externe herkomst hebben. Interne 
hulpbronnen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanwezige 
'human capital', de R&D-inspanning of de invloed van bedrijfsfuncties op het 
innovatieproces. Externe hulpbronnen waren in handen van externe actoren. 
Via economische relaties met leveranciers of afnemers konden innoverende 
actoren deze hulpbronnen verwerven en benutten. Welke interne of externe 
hulpbronnen tijdens het innoveren gebruikt werden hing in hoofdzaak af van 
de karakteristieken van het transformatie- of het throughputproces. Hierbij 
kon men onder meer denken aan de aard (produkt- en/of procesinnovaties) 
en het niveau (geleidelijk of ingrijpend) van de voortgebrachte innovaties of 
de complexiteit van het proces. 
Het tweede probleem, dat verweven was met het eerste, had te maken met 
het felt dat Hakansson met zijn netwerkmodel er niet in slaagde te komen tot 
uitspraken over systematische samenhangen in het model. Het model 
toonde aan dat innovatieprocessen verweven waren met de bedrijfsomge
ving (zie boven) maar slaagde er niet in te Iaten zien dat deze interactie zich 
in de vorm van specifieke patronen kon voordoen. Als we echter aannamen 
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dat de hulpbronnen die nodig waren voor innovatie specifieke kenmerken 
hadden25 die aanleiding gaven voor het ontstaan van specifieke patronen in 
de interactie tussen het innoverende bedrijf en zijn omgeving, dan diende dit 
in het netwerkmodel opgenomen te worden. 
Een systematische verbinding tussen het innoverende bedrijf en zijn omge
ving, of liever gezegd tussen innovatie en netwerken werd aangebracht door 
Pavitt. De door hem ontwikkelde taxonomie van sectoren bracht sectorale 
patronen van technologische innovatie in beeld. Op basis van de herkomst 
van de benodigde hulpbronnen voor technologische innovatie, de aard van 
de innovaties en de kenmerken van de innoverende ondernemingen was hij 
in staat vier sectoren te onderscheiden, die typische patronen van interne en 
externe systematiek van innovatieprocessen vertoonden. Het netwerkmodel 
van Hakansson en de taxonomie van Pavitt vulden elkaar aan, zo was onze 
conclusie. Pavitt had vooral oog voor de sectorale patronen van technologi
sche ontwikkeling waarbij de specifieke eigenschappen van de innovatieve 
relaties tussen ondernemingen minder van belang waren. Juist op dit punt 
was de netwerkbenadering van Hakansson bruikbaar. 

lnnovatie en regio: 
De vraag die moest worden beantwoord luidde: Is er een relatie tussen 
innovatie en de ruimtelijke inbedding van bedrijvigheid? Uit een overzicht van 
de relevante theorievorming over de relatie tussen bedrijf en omgeving in de 
ruimtelijke wetenschappen werd duidelijk dat twee benaderingen onderschei
den konden worden. 
In de eerste benadering was het handelen van organisaties een functie van 
het ruimtelijke milieu waarin een organisatie was gevestigd. Met andere 
woorden, de eigenschappen van het ruimtelijke milieu bepaalden in hoge 
mate het ontstaan, het handelen en de prestaties van ondememingen. Er 
werd weinig ruimte gelaten voor een beTnvloeding door de organisatie van 
haar omgeving: het primaat van deze benadering lag bij de ruimtelijke 
omgeving. 
In de tweede benadering werd min of meer het omgekeerde beweerd. De 
ruimtelijke omgeving waarin een bepaalde organisatie of groep organisaties 
was of waren gelokaliseerd wordt gezien als het resultaat van het handelen 
en de activiteiten van ondernemers of ondememing en de invloed hiervan op 
de ruimtelijke omgeving. In deze benadering lag het primaat bij de onderne
ming en haar invloed op de ruimtelijke organisatie. 
De innovatieve milieu-benadering was een toepassing van de omgevingsbe
nadering op het thema innovatie en regia. Hierin werd verondersteld dat er 
ruimtelijke verschillen bestonden in de kosten van innovatie. Anders gezegd, 
de mogelijkheden van de onderneming om te innoveren waren mede afhan
kelijk van de innovatieve eigenschappen van de omgeving. Waren bepaalde 

25 Zie hoofdstuk 1 waar beweerd Is dat hulpbronnen 'differentiated, multi-layered, 
highly specific, cumulative, internal systemic, interactive and externally systemic' zQn. Korlom, 
heterogeen zijn. 
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benodigde eigenschappen afwezig of in onvoldoende mate aanwezig dan 
ging hier een kostenverhogend effect vanuit voor de innoverende onderne
ming. 
In een poging te komen tot een antwoord op de gestelde vraag werd de 
betekenis van geografische ruimte voor het innovatieproces nagegaan. In 
haar meest fundamentele betekenis bestond zij eruit dat zij organisaties van 
hulpbronnen voorzag. Deze hulpbronnen waren ongelijk verdeeld in de 
geografische ruimte. Deze ongelijke verdeling was mede een resultaat van 
een geringe ruimtelijke mobiliteit. De hulpbronnen konden worden be
schouwd als een technologische infrastructuur. Deze infrastructuur kon, 
indien de innoveerders haar benutten, de overdracht van kennis bevorderen, 
het oplossen van innovatieproblemen vergemakkelijken en de risico's en 
kosten van innovatie verlagen. lndien deze infrastructuur in de ruimte was 
geconcentreerd kon zij de innovatiecapaciteit in een regio vergroten. Anders 
gezegd, ook in ruimtelijke zin waren hulpbronnen heterogeen. lmmers, als 
gevolg van de kenmerken van deze hulpbronnen was er sprake van specifie
ke kennisvoorraden in bepaalde technologieen en sectoren. Deze hulpbron
nen waren in een aantal gevallen ruimtelijk ongelijk verdeeld zodat de 
inl'lovatieve mogelijkheden van bedrijven op bepaalde plaatsen werden 
gestimuleerd en op andere niet. 
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6. Onderzoeksopzet 

6.1 lnleiding 

De doelstelling van dit hoofdstuk is een uiteenzetting te geven van de wijze 
waarop het empirische deel van dit onderzoek is opgezet. Dit hoofdstuk is als 
volgt opgebouwd. 
In de hoofdstukken 4 en 5 is uitvoerig ingegaan op de economische netwerk
benadering. Aangezien we deze netwerken empirisch in beeld willen brengen 
wordt eerst (paragraaf 6.2) een aantallastige methodologische aspecten van 
het netwerk-onderzoek aan de orde gesteld. Hieruit komt een aantal conclu
sies naar voren die onder andere consequenties hebben voor het onder
zoeksontwerp en de wijze van dataverzameling. In paragraaf 6.3 wordt het 
gekozen onderzoekstype besproken. Daarna wordt in paragraaf 6.4 aan
dacht besteed aan het onderzoeksontwerp. Vervolgens wordt in paragraaf 
6.5 uiteengezet op welke wijze en waar de data verzameld zijn waarbij 
tevens de representativiteit besproken wordt. Oak staan we in deze para
graaf stil bij enkele economische karakteristieken van het onderzoeksgebied. 
Paragraaf 6.6 beschrijft de opzet van de analyses. In feite wordt in deze 
paragraaf de verdere opbouw van dit boek geschetst. In paragraaf 6.7 wordt 
aangeven welke analysetechnieken in het empirische deel van het onder
zoek gebruikt zullen gaan worden. 

6.2 Enkele methodologische aspecten van netwerk-onderzoek 

In het sociale en economische netwerkonderzoek bestaat er een sterke 
samenhang tussen het niveau van de netwerkanalyse en de afbakening van 
een netwerk enerzijds en de omvang van de steekproef en de wijze van 
dataverzameling anderzijds. In deze paragraaf worden enkele van deze 
methodologische kwesties aan de orde gesteld. 

Analyseniveaus: 
Marsden (1990: 438-439) stelt dat in netwerkonderzoek verschillende 
analyseniveaus gebruikt worden waarbij hij van mening is dat de aantrekke
lijkheid van de netwerkbenadering juist gelegen is in de mogelijkheid tot wat 
hij 'cross-level analysis' noemt. Er kunnen in het netwerkonderzoek vier 
conceptueel verschillende analyseniveaus onderscheiden worden (Knoke & 
Kuklinski, 1986: 16-18). Het eerste niveau is het egocentrische netwerk. Dit 
bestaat uit drie onderdelen, te weten een individuele actor ('node'), de 
andere actoren waarmee de 'node' een relatie heeft en de relaties zelf. Het 
tweede niveau betreft de dyade. Dit netwerk bestaat uit twee actoren. 
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Analyses op dit niveau concentreren zich op de vraag of er tussen twee 
actoren al dan niet directe relaties bestaan of dat er sprake is van indirecte 
relaties tussen twee actoren via andere actoren waarmee zij zijn verbonden. 
Het derde niveau is de triade. Een triade wordt gevormd door elke mogelijke 
groep van drie actoren uit een populatie en hun relaties. Het belangrijkste, 
vierde, niveau dat de triade overstijgt is het complete netwerk. Hier worden 
netwerkconfiguraties bestudeerd op basis van complete informatie over 
patronen van relaties tussen de actoren. Hiermee wordt bijvoorbeeld nage
gaan of er binnen een netwerk sprake is van verschillende rollen of posities. 

Afbakening van netwerken: 
Op elk analyseniveau krijgt de netwerkonderzoeker te maken met een 
afbakeningsprobleem. Simpel gesteld: 'Where does one set the limits when 
collecting data on (social) networks that in reality may have no obvious 
limits?' (Barnes, 1979: 414). Zowel Marsden als Knoke & Kuklinski refereren 
in dit verband aan het werk van Laumann et al. uit 1982. 
De laatst genoemde auteurs stellen dat er met betrekking tot de afbaking van 
netwerken een onderscheid gemaakt kan worden tussen een realistische en 
een nominalistische visie. In een realistische benadering van het afbake
ningsprobleem gaat de netwerkonderzoeker uit van de subjectieve perceptie 
van actoren. De afbakening van een netwerk wordt bepaald door: 'the limits 
that are consciously experienced (cursiv.: LO) by all or most of the actors 
that are members of the entity' (Knoke & Kuklinski, 1986: 22). In een nomina
listische benadering van het afbakeningsprobleem wordt gekozen voor het 
standpunt van de onderzoeker. Afbakening van het netwerk is dan het 
resultaat van toepassing van het door een onderzoeker gekozen analytische 
raamwerk. Een voorbeeld hiervan is: een compleat netwerk of klasse wordt 
gevormd door aile werknemers die werkzaam bij bedrijven die bio-technolo
gische toepassingen gebruiken. 
Het afbakeningsprobleem bij een egocentrisch netwerk bestaat uit het 
bepalen van welke andere actoren dee! uit maken van het netwerk van de 
pool of 'node' van het egocentrische netwerk. Hierbij kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen directe en indirecte contacten van een focale 
eenheid. De directe contacten, ook wei de 'first order zone' genoemd, 
bestaan uit relaties waarmee een focale actor rechtstreeks contact onder
houdt. De 'second order zone' bestaat uit actoren die met de focale eenheid 
in contact staan via een intermediair. In principe kan deze tweede zone, of 
elke Jagere orde zone die samen de indirecte relaties vormen, in het netwerk
onderzoek betrokken worden. In het algemeen Ievert dit grote praktische 
problemen op in het onderzoek. De lagere orde contacten worden dan ook in 
de meeste netwerkonderzoeken achterwege gelaten hoewel, volgens 
Marsden, weinig bekend is van de verstorende invloeden van deze keuze. 

Steekproefbepaling en analyseniveaus in netwerkonderzoek: 
Hiervoor is gesteld dater een samenhang bestaat tussen het analyseniveau 
waarop een netwerkonderzoek wordt uitgevoerd en de bepaling van de 
omvang van de steekproef. We beperken ons hier tot de consequenties voor 
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twee analyseniveaus, namelijk het complete netwerk en het egocentrische 
netwerk. 
lndien het analyseniveau het complete netwerk betreft dan is de steekproef
omvang in feite weinig problematisch. Vaak wordt in dit geval gekozen voor 
de totale onderzoekspopulatie van {bijna) aile actoren. Dit wordt ook wei een 
'dichte' of 'verzadigde' steekproef genoemd. 
Is het de bedoeling data te verzamelen over egocentrische netwerken dan 
kan volgens Marsden (1990: 440) gebruik gemaakt worden van conventione
le steekproefprocedures. De omvang van de steekproef wordt in laatste 
instantie bepaald door de eisen die men stelt aan de generaliseerbaarheid 
van de onderzoeksresultaten. 

Dataverzameling in netwerkonderzoek: 
In het (sociale) netwerkonderzoek wordt een groot aantal bronnen voor 
dataverzameling gebruikt. Dit varieert van het gebruik van schriftelijke of 
mondelinge, gestructureerde of ongestructureerde, interviews, archieven, 
observaties of dagboeken. Hierbij blijkt de schriftelijke survey, waarin 
zogenaamde 'self-reports' worden gevraagd over de aan- of afwezigheid van 
economische relaties, zeer poputair. 
Met name de technieken die worden gebruikt voor dataverzameling bij 
egocentrische netwerken zijn systematisch onderzocht. Een typische 
techniek hierbij {Marsden, 1990: 441) is het gebruik van een of meer 'name 
generators', waarna aanvullende data verkregen worden via zogenaamde 
'name interpreter items'. Een voorbeeld van een vraag die namen genereert 
is: 'Wie zijn de vijf belangrijkste personen die U beschouwt als Uw beste 
vrienden?'. Vervolgens kan er per persoon aanvullende informatie gevraagd 
worden via de 'name interpreter items'. Deze laatste kunnen in drie groepen 
worden onderscheiden. De eerste groep wordt gevormd door items waarin 
gevraagd wordt naar eigenschappen van de genoemde personen of organi
saties zeals bijvoorbeeld leeftijd, genoten opleiding, omzetvolume of econo
mische hoofdactiviteit. De tweede groep items bevat vragen over eigen
schappen van een relatie tussen een respondent en een andere actor. 
Voorbeelden zijn: de contactfrequentie, de duur van de relatie of de intensi
teit van de relatie. De derde groep omvat items waarmee ingegaan wordt op 
de intensiteit van een relatie tussen paren van actoren waarmee een focale 
eenheid contacten heeft1. Deze items kunnen bijdragen aan het vaststellen 
van de structuur van het egocentrische netwerk bijvoorbeeld in termen van 
dichtheid of hechtheid van het netwerk. 
Naast de wijze waarop in netwerkonderzoek data verzameld worden willen 
wij hier ook aandacht besteden aan de kwaliteit van de verkregen informatie. 
In dit verband zijn twee zaken van belang. In de eerste plaats de representa
tiviteit van de respondent die als vertegenwoordiger van een organisatie 

1 lndien de focale eenheid A een relatie heeft met de actomn B en C wordt in dit geval aan 
bijvoorbeeld aan A gevraagd uitspraken te doen over de relatie tussen B en C. Het gaat hier dus 
om meting van indirecte re/aties van A. 
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optreedt en in de tweede plaats de betrouwbaarheid van de via een bepaalde 
respondent verkregen informatie over de relaties in netwerken. 
Juist bij de bestudering van relaties tussen organisaties kunnen problemen 
ontstaan. Deze problemen ontstaan als gevolg van een verschil tussen de 
onderzoekseenheid en de waamemingseenheid2• lmmers in dit type onder
zoek wordt een respondent geselecteerd, de waamemingseenheid, en 
gevraagd uitspraken te doen over de eigenschappen van een organisatie en 
haar relaties die de onderzoekseenheid is. Hierbij bestaat het gevaar dat de 
antwoorden eerder de eigen activiteiten van de respondent representeren 
dan die van de organisatie. Een eventuele vertekening zou voorkomen 
kunnen worden door verschillende respondenten binnen een organisatie te 
ondervragen en de antwoorden te combineren tot een meting op het niveau 
van de organisatie. Helaas is er tot op dit moment (te) weinig onderzoek 
gedaan naar de kwaliteitsverschillen tussen de antwoorden van beide wijzen 
van dataverzameling. 
Het tweede probleemveld dat we hier willen aansni!den betreft de betrouw
baarheid van verzamelde data over netwerkrelaties. Het grootste deel van 
het methodologische onderzoek voor het meten van netwerkrelaties is 
geconcentreerd op de kwaliteit van data verzameld via surveys en vragenlijs
ten. Hierbij is het steeds de vraag of de gevolgde meetprocedures voldoende 
betrouwbaar zijn en indien zij dat niet blijken te zijn, in welke richting de 
afwijking wijst? Marsden komt in zijn overzichtsartikel tot twee voor ens 
relevante conclusies: 
Als het gaat om de 'name generators' blijken er systematische verschillen te 
bestaan tussen 'self-reported' en door onderzoekers geobserveerde net
werkdata. De zelf-rapportages benadrukken vooral de typische relaties en 
niet aile relaties die een respondent in een bepaalde periode heeft. Dit 
betekent dat over geroutiniseerde relaties door respondenten beter gerap
porteerd wordt dan over relaties die zich afspelen binnen een kart tijdsbe
stek. Marsden vat deze bevinding als volgt samen (1990: 447): 'The implica
tion for network measurement is that people are incapable of reporting 
accurately on transactions that take place within highly specific time frames, 
but are able to recall and report their typical social relations'. Deze bevinding 
wordt bevestigd door test-retest onderzoek waaruit blijkt dat respondenten bij 
herhaalde meting veelal dezelfde relaties noemen, waarbij dit overigens met 
name geldt voor relaties met een hoge intensiteit; 
Wat betreft de 'name interpreter items' kan op basis van Marsden geconclu
deerd worden dat uit het methodologische onderzoek blijkt dat feit-indicato-

2 De onderzoekseenheld is de eenheid, vee/a/ een actor, waarover in een onderzoek 
uitspraken gedaan worden. De waamemingseenheid is de persoon bij wie de data ve12ameld 
worden. 

3 Er kunnen verschlllende methoden gebruikt worden om de kwaliteit van verzamelde data 
te onde12oeken. Voorl:Jeelden zijn: vergelijking van response data met een reeds bekende 
standaard, het interviewan van door de focale actor genoemde personen, of test-retest onde12oek. 
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ren over de relatie tussen twee actoren betrouwbaarder zijn dan indicatoren 
die een mening of attitude over een relatie beogen te meten. Voorbeelden 
van dergelijke feit-indicatoren zijn contact-frequentie, duur of intensiteit van 
de relatie. Ook hier geldt dit met name voor hechte relaties en algemene 
vormen van interactie. 
Bij de operationalisering van de netwerkrelatie-variabelen in ons onderzoek 
zullen we gebruik maken van de hiervoor gemaakte opmerkingen. 
De onderzoeksmethodologische kwesties die in deze paragraaf zijn bespro
ken maken duidelijk dat er keuzen gemaakt moeten worden ten aanzien van 
analyseniveaus en onderzoeksontwerpen, wijze van dataverzameling en 
operationalisering van netwerk-variabelen. In de nu volgende paragrafen 
worden deze keuzen gemaakt en besproken. 

6.3 Onderzoekstype 

lndien we de voorgaande vijf hoofdstukken overzien dan blijken er aanzienlij
ke verschillen te bestaan wat betreft de 'volwassenheid' van de gepresen
teerde theorieen. De theorievorming op het gebied van bijvoorbeeld de 
relatie tussen bedrijf en omgeving, ondernemingsstrategie, innovatieproces
sen en economische ontwikkeling kent reeds enige traditie. We mogen dan 
ook concluderen dat hier sprake is van een zekere mate van theoretische 
rijpheid, hoewel de (macro-)economische wetenschappen er nog niet in 
geslaagd zijn technologische ontwikkeling op een adequate wijze in de 
economische theorie en de daarbij behorende econometrische modellen op 
te nemen (Den Butter & Wollmer, 1992). 
Op het gebied van economische netwerken en netwerkvorming ligt dit echter 
anders. Meeus & Oerlemans (1993c: 60-61) constateren in dit verband dat 
de theoretische basis van het netwerkonderzoek in de economische weten
schappen in sterke mate leunt op het sociale netwerkonderzoek en op 
interorganisationele studies uit de organisatiesociologie. Zij concluderen dat 
de economische netwerktheorie nog in de kinderschoenen staat. waarbij 
bovendien de empirische onderbouwing van de theorie in hoge mate be
schrijvend en kwalitatief is. Het testen van hypothesen en het gebruik van 
verklarende designs blijft veelal achterwege. Kortom, de theoretische basis 
van het economische netwerkonderzoek is nog zwak ontwikkeld. 
Uit het bovenstaande komt naar voren dat het niveau van de verschillende 
theoretische concepten die in dit onderzoek een rol spelen varieert. Naast de 
probleemstelling is dit medebepalend voor de keuze van het onderzoekstype 
en in het verlengde hiervan voor de gehele onderzoeksopzet. 
Gezien de in hoofdstuk 1 geformuleerde probleemstelling en doelstelling van 
dit onderzoek en de hiervoor gemaakte opmerkingen over de rijpheid van de 
besproken theorieen kan geconcludeerd worden dat dit onderzoek in hoofd-
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zaak een explorerend karakter-4 heeft met een empirisch-theoretisch oog
merk. 

6.4 Keuze van het analyseniveau en het onderzoeksontwerp 

Het onderzoeksontwerp heeft betrekking op de wijze waarop het onderzoek 
feitelijk wordt vormgegeven. Bij empirisch kwantitatief onderzoek kunnen 
grofweg twee ontwerpen onderscheiden worden: de survey en het experi
ment. 
Hiervoor is beweerd dat er in het netwerk-onderzoek een relatie bestaat 
tussen het analyseniveau waarop het netwerk-onderzoek zich richt en het 
onderzoeksontwerp. Aangezien het de bedoeling is een representatief beeld 
te krijgen van de wijze waarop economische relaties tussen (industriele) 
ondernemingen innovatieprocessen be'invloeden is een onderzoek van een 
compleet netwerk vrijwel onhaalbaar. lmmers een bepaald netwerk-systeem 
in een compleet netwerk bestaat uit N nodale punten en (N2-N) mogelijke 
dyades van een bepaald type. In onderzoek van complete netwerken is het 
de bedoeling dat er uitspraken gedaan worden over de oorzaken of gevolgen 
van variatie in complete netwerk-configuraties (Knoke & Kuklinski, 1986: 17). 
Dit vergt onderzoek van meer dan een netwerk-systeem. Een keuze voor dit 
analyseniveau zou zowel de praktische als de financiele randvoorwaarden 
van dit onderzoek ver overschrijden. 
In dit onderzoek is gekozen voor de bestudering van egocentrische of nodale 
netwerken, waarbij we ons beperken tot de directe relaties van de focale 
actor, oftewel tot de 'first order zone'. Hierbij wordt het egocentrische netwerk 
afgebakend via een nominalistische benadering. De groep actoren waarmee 
een focale eenheid relaties kan onderhouden wordt, op grond van het in de 
vorige hoofdstukken geschetste theoretische kader, vooraf beperkt tot 
leveranciers en afnemers van economisch schaarse input en output. Met 
deze populatie van individuele actoren, die beschouwd worden als 'sterren' 
in een netwerk, is het mogelijk dat een betrouwbaar beeld wordt verkregen 
van de omgeving rond actoren. Bij dit analyseniveau ligt het gebruik van een 
survey voor de hand. Via dit onderzoeksontwerp wordt immers informatie 
verzameld over een groot aantal subjecten of objecten via vragenlijsten en/of 
observatie~ Zoals betoogd kan met behulp van conventionele statistische 
methoden gekomen worden tot generaliseerbare uitspraken naar een grote 
populatie. 
Binnen dit onderzoeksontwerp worden twee varianten onderscheiden. 
Enerzijds de eenmalige survey en anderzijds de longitudinale survey. Bij de 
eenmalige survey vindt de meting plaats op een moment in de tijd, terwijl in 

4 Er is sprake van een exp/orerend onderzoek ats het gaat om het ontdekken van 
samenhangen, verbsnden of verschllfen tussen de kenmerl<en van een bepsatde groep. Er is 
hierbij vaak geen uitgswerl<te theorie voor handen, eerder is het doe/ te komen tot (verdere) 
theorie-ontwikketing. 
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de longitudinale survey herhaalde metingen worden uitgevoerd. In dit 
onderzoek is onder meer omwille van financi~le haalbaarheid en praktische 
uitvoerbaarheid gekozen voor het uitvoeren van een eenmalige survey. 
De keuze heeft echter wei bepaalde consequenties. In de probleemstelling 
van dit onderzoek worden economische relaties en innovatieprocessen met 
elkaar in verband gebracht. Het door ons gekozen onderzoeksontwerp heeft 
tot gevolg dat daar waar gesproken wordt van relaties tussen deze twee 
verschijnselen, deze geTnterpreteerd moeten worden als samenhangen en 
niet als oorzakeljjke verbanden. lmmers aan de voorwaarden van causaliteit 
kan via de eenmalige survey niet worden voldaan5. In de enqu~te is aan dit 
nadeel getracht tegemoet te komen door een aantal vragen op te nemen die 
een situatie of een kenmerk in 1987 en in 1992 beschrijven. Dit geeft een 
indicatie van de veranderingen die in de beschouwde periode hebben 
plaatsgevonden. 

6.5 Onderzoeksgebied, onderzoekseenheden, wijze van dataverza
meling en respons 

6.5.1. lnleiding 

De gegevens die als basis zullen gaan dienen voor de empirische analyses 
zijn verzameld bij bedrijven uit de bedrijfstakken industria en zakelijke 
dienstverlening gevestigd in de Provincia Noord-Brabant. Omdat dit onder
zoeksgebied een specifieke werkgelegenheidsstructuur heeft, wordt in 
paragraaf 6.5.2 hierop ingegaan. Het beeld dat in deze paragraaf geschetst 
wordt kan beschouwd worden als een achtergrond voor de gepresenteerde 
analyses in latere hoofdstukken. In de hierop volgende paragraaf (6.5.3) 
staan we stil bij de onderzoekseenheden, de wijze van dataverzameling en 
de respons. 

6.5.2. Het onderzoeksgebied: industrie in Noord-Brabant. 

De Nederlandse economie is in de afgelopen decennia steeds meer een 
diensteneconomie geworden. In aile regia's is het aandeel van de industria in 
de totale werkgelegenheid afgenomen. Betekent dit dat de industria geen rol 
van betekenis meer speelt? Nee, zeker voor Noord-Brabant kan gesteld 

5 Er is sprake van een causaal verband tussen twee kenmerken als voldaan is aan drie 
voorwaarden. In de eerste plaats moet er een statistisch verband zijn tussen de twee kenmerken. 
In de tweede plaats moet het kenmerk dat men als veroorzaker (de onafhankelijke variabele) 
beschouwt in de tijd voorafgaan aan het kenmerk dat als gevolg gezien wordt (de afhankelijke 
variabele). In de derde plaats moet aangetoond worden dat hat verband tussen de twee 
kenmerken niet spurius of vals is (De Groot, 1994: 347-348). 
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worden dat deze bedrijfstak nog immer een belangrijke rol speelt in de 
provinciale economie. 
Enkele cijfers geven hiervan een eerste indicatie. In 1992 bedraagt de 
omvang van de industriele werkgelegenheid ruim 210.100 arbeidsplaatsen. 
Dit betekent dat ongeveer 1 op de 4 arbeidsplaatsen in de provincia (26,8%) 
in de industria te vinden is6

• Een groot deel van deze arbeidsplaatsen kan in 
de Brabantse stedenrif gevonden worden (Atzema & Wever: 1994: 54). 
Ongeveer 17,5% van de Nederlandse industriele toegevoegde waarde wordt 
in deze provincia gegenereerd, terwijl ruim 31% van het Brabantse brute 
regionaal produkt afkomstig is van de industrie8

• 

Een nauwkeuriger beeld van de betekenis van de Noord-Brabantse industria 
kan verkregen worden door de Brabantse werkgelegenheidsstructuur op het 
niveau van bedrijfstakken te vergelijken met de Nederlandse. In tabel 6.1 
worden deze gegevens gepresenteerd. 

Tabel6.1: De Noord-Brabantse en Nederlandse werkaelecenheidsstructuren 1992 veraeleken 

SBI74 Noord-Brabant Nederland Locatie-

0 
1-4 
5 
6 
7 
8 
9 

quoti&nt 
Aantal Aandeel in Aantal Aandeel in 
(•1000) % (*1000) % 

12,5 1,5 94,2 1,7 91 
214,6 26,8 1073,0 19,5 137 
54,8 6,8 347,4 6,3 108 
161,2 20,1 1075,7 19,6 103 
42,9 5,3 379,9 6,9 77 
86,2 10,8 715,0 13,0 83 

229,8 28,7 1811,9 32,9 87 .. .. .. 
SBI-codes: 0= Land- en bosbouw, v1ssenJ; 1-4= niJVerheld; 5 = bouwmjverhe•d; 6 = 
groot- en detailhandel; 7 = transport en communicatie; 8 = zakelijke dienstverlening; 9 = 
overige dienstverlening 
Bron: CBS, Regionale Rekeningen; eigen berekeningen. 

6 Een en ander neemt dit weg dat het relatieve aandeel van de industrie in de totale 
provinciale werkge/egenheid tanende is. Nemen we 1991 als basisjaar (100) dan b/ijkt dat de 
Brabantse industriele werkgelegenheid met ongeveer 6% is gedaald. In Nederland loopt de 
industriete werkgelegenheid in dezelfde periode lets minder terug (-5,2%). De totale Brabantse 
werkge/egenheid stijgt in de genoemde periode met ruim 5,5% (Nederland: 1,5%}. Hieruit volgt dat 
de relatieve betekenis van de industrie in Brabant tussen 1991 en 1993 is afgenomen (Bron: CBS, 
Regionale Rekeningen; eigen berekeningen). 

7 Zo hebben Atzema en Wever (1994: 56) berekend dat Nederland in 1992 ongeveer 50 
industriegemeenten kent. Zij noemen een gemeente een industriegemeente als 40% van de totale 
werkgelegenheid te vinden is in de nijverheid. In de eerste plaats valt hierbij op dat slechts 7 van 
deze gemeenten te vinden zijn in de Randstad (provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht). In 
de tweede plaats blijkt dat maar liefst 18 van deze 50 gemeenten zijn gelegen in de provincia 
Noord-Brabant. 

8 Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek: Regionale Rekeningen. 
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Ook de Brabantse economie is voor een belangrijk deel een dienstenecono
mie. Uit de tabel kan berekend worden dat bijna 65% van aile arbeidsplaat
sen afkomstig zijn uit de bedrijfstakken handel, transport, zakelijke en 
overige dienstverlening. Vergelijken we Brabant met Nederland met behulp 
van locatiequotienten9 dan valt onmiddellijk de dominante positie van de 
nijverheid10 op. De omvang van de locatiequotient (137) toont aan dat de 
industrie in Noord-Brabant sterk oververtegenwoordigd is. Tevens blijkt dat 
de bedrijfstakken die samen de dienstensector vormen, met uitzondering van 
de groot- en detailhandel, in Brabant in vergelijking met Nederland zijn 
ondervertegenwoordigd. 

Tabel6.2: De Brabantse en Nederlandse industriele bedriifsklassenstructuur 1992 veraeleken 

lndustriele Noord-Brabant 
bedrijfsklassen Aandelen Locatie-
(8811974) Aantal Aandeel Nederland quotienten 

(*1000) in% 

Voedings- en genotmiddelen 34,8 16,56 15,01 110 
Textlel 7,0 3,33 2,47 135 
Kleding 2,7 1,29 1,07 121 
Leder, schoen en lederwaren 4,2 2,00 0,58 345 
Hout en meubal 8,1 3,86 3,94 98 
Papier, grafischa industria 14,1 6,71 10,96 61 
Aardolie, chamie 15,4 7,33 9,83 75 
Kunststofverwarking 7,6 3,62 3,48 104 
Bouwmat., aardewerk, glas 5,1 2,43 3,31 73 
Basismataal 3,1 1,48 2,75 54 
Mataalprodukten 20.0 9,52 9,67 99 
Machine 19,3 9,19 9,16 100 
Elaktrotechniek 36,6 17,42 10,49 166 
Transportmiddelan 13,0 6,19 6,38 97 
lnstrumenten/optische ind. 1,4 0,67 1,12 60 
Overiga industria 17,7 8,42 9,79 86 

Totaal 210,1 100,0 1018,0 

Bron. CBS, Regaonala Rekemngen, aagan berekamngen 

9 Een /ocatiequotmnt is een verl'loudingsgetal waannee relatieve over- of ondervertegenwoor
digingen van bedrijfstakken of -klassen in een gebied ten opzichte van een ander gebied kunnen 
worden berekend. In dit geval wordt het procentuele aandeel van een bedrijfstak of -k/asse in de 
totale Brabantse wei'Kgelegenheid verge/eken met het procentuele aandeel van dezelfde 
bedrijfstak of -klasse in Nederland. Uitkomsten boven de 110 duiden op relatieve oververtegen
woordigingen in het onderzoeksgebied, uitkomsten onder de 90 op relatieve onderverlegenwoordi
gingen. Uitkomsten tussen de 90 en 110 geven aan dat de betreffende bedrijfstak of -klasse in 
beida gebieden in een nagenoeg gelijke mate aanwezig is. 

10 Nijverheid omvat naast industrl§le bedrijfsklassen ook de bedrijfstakken delfstoffenwinning 
en openbaar nut. 
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We concentreren onze aandacht nu op de bedrijfstak industria en stellen ons 
opnieuw de vraag welke onder- of oververtegenwoordigingen er genoteerd 
kt.mnen worden. In tabel 6.2 worden voor de Brabantse industrit!le bedrijfs
klassen locatiequotianten berekend. 
Vier bedrijfsklassen zijn in 1992 samen goed voor bijna 53% van de totale 
Brabantse industriale werkgelegenheid. In volgorde van belangrijkheid gaat 
het om de elektrotechnische industria (36.600 arbeidsplaatsen, m.n in 
Zuidoost Noord-Brabant), voeding- en genotmiddelenindustrie (34.800, m.n. 
in West- en Noordoost Noord-Brabant), metaalproduktenindustrie (20.000) 
en de machine-industria (19.300). 
In vergelijking met de Nederlandse bedrijfsklassenstructuur valt op dat 
industriale bedrijfsklassen die in het verleden sterk in Brabant aanwezig 
waren, dat in 1992 nog steeds zijn. Het gaat om de textiel-, kleding- en de 
Ieder-, schoen- en lederwarenindustrie, zij het dat deze bedrijfsklassen in 
absolute en relatieve zin klein zijn. Zij nemen samen ongeveer 6% van de 
totale Brabantse industriale werkgelegenheid voor hun rekening. Eveneens 
oververtegenwoordigd is de voeding- en genotmiddelen- en de elektrotechni
sche industria. In vergelijking met Nederland sterk ondervertegenwoordigde 
bedrijfsklassen zijn de papier- en papierwarenindustrie, de grafische indus
trie, de aardolie- en chemische industrie, de basismetaalindustrie en de 
instrumenten- en optische industrie. 
Ter afsluiting van deze paragraaf kan geconcludeerd worden dat de Brabant
sa economie weliswaar steeds meer een diensteneconomie wordt, maar dat 
de industria nog steeds een belangrijke rol speelt. Een analyse op het niveau 
van bedrijfsklassen wijst uit dat in vier bedrijfsklassen iets meer dan de helft 
van aile industrit!le arbeidsplaatsen te vinden zijn. Hiervan behoren drie 
bedrijfsklassen tot de metaalindustrie11

. De vierde oververtegenwoordigde 
bedrijfsklasse is de voeding- en genotmiddelenindustrie. Kortom, de provin
cia Noord-Brabant heeft in vergelijking met Nederland, nog steeds, een 
industrieel karakter. 

6.5.3 Onderzoekseenheden, wijze van dataverzameling en respons 

De gegevens die als basis zullen gaan dienen voor de empirische analyses 
zijn verzameld in de periode eind 1992 tot begin 1993 via een schriftelijke 
enqu~te onder industriale ondernemingen en bepaalde delen van de zakelij
ke dienstverlening in de provincia Noord-Brabant. Het steekproefkader is 
derhalve als volgt te omschrijven: aile industriale en dienstverlenende 
bedrijven (oude, uit 1974 stammende, Standaard Bedrijfsindeling (SBI)
codes 20 Um 39 en 84) met tien of meer werknemers, in het geval van de 
zakelijke dienstvertening vijf of meer werknemers, in de provincie Noord-

11 De metaalindustrie omvat de bedrijfsklassen basismetaal, metaalprodukten-, machine-, 
elektrotechnisohe en transpottmiddelenindustrie. Deze sector omvat ruim 42% van de totale 
Brabantse industri§fe werkgelegenheid. 
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Brabant die als hoofdvestiging voorkomen in het adressenbestand van de 
NV Databank van de Nederlandse Kamer van Koophandel en Fabrieken12

. 

Hieruit is een aselecte steekproef getrokken. 
V66r het uitzetten van de definitieve schriftelijke enquate zijn 38 vragenlijsten 
bij wijze van proef mondeling afgenomen. Op deze wijze kon onder andere 
de duidelijkheid van de vragenlijst worden gecontroleerd. Uit deze proefen
quate bleek dat een aantal vragen te gecompliceerd was of over onvoldoen
de uitleg of invulinstructie beschikten. Tevens bleek de validiteit van een 
aantal vragen onvoldoende en was de lengte van de vragenlijst voor een 
aantal proefpersonen een bezwaar. Een en ander gaf aanleiding de vragen
lijst te bewerken en in te korten. Dit heeft geleid tot de definitieve vragenlijst 
getiteld 'Vernieuwing en Samenwerking'. 
In grote lijnen is de vragenlijst opgebouwd uit een aantal blokken waarin 
onderwerpen aan de orde worden gesteld die uiteraard bijdragen aan de 
doelstelling van dit onderzoek. De volgende blokken zijn onderscheiden: 

Bedrijfskenmerken: hierin komen de algemene karakteristieken van een 
respondent aan de orde. Hierbij kan gedacht worden aan de leeftijd van 
de onderneming, het aantal werkzame personen of de economische 
hoofdactiviteit; 
Strategie: de strategische activiteit van de ondememing; 
Bedrijfsomgeving: kenmerken van de omgeving van de onderneming 
waar onder kenmerken van leveranciers en afnemers; 
lnnovativiteit: kenmerken en verloop van het innovatieproces; 
Kenmerken van netwerkrelaties: invloed van leveranciers en afnemers 
op het innovatieproces en de eigenschappen van deze relaties, zoals 
de duur van de relatie, de contactfrequentie, afhankelijkheid, de mate 
van kennisoverdracht of de formalisatiegraad. 

De onderzoekseenheden zijn de hierboven omschreven ondememingen. 
Zoals gezegd moet men bedenken dat de respondenten (de zogenaamde 
waamemingseenheden) individuen binnen die ondernemingen zijn. We 
hebben hierbij als probleem geschetst dat het individu waarbij de vragenlijst 
binnen de onderneming daadwerkelijk terechtkomt voor vertekening kan 
zorgen. Dit is aannemelijk omdat de eigen activiteiten van de respondent bij 
de beantwoording van de vragen meer aandacht krijgen dan de overige 
activiteiten in de ondememingen. Een en ander heeft geleid tot toezending 
van de vragenlijst aan de directies van de ondernemingen, waarbij aangeno
men wordt dat zij tot de meest betrouwbare uitspraken kunnen komen over 
het economisch en organisatorisch functioneren van de onderneming. 

12 Deze ondergrenzen worden enerzijds gekozen omdat verwacht wordt dat de zeer kleine 
bedrijven in industria en dienstverlening relatief weinig innovativiteit vertonen. Anderzijds heeft een 
pragmatische reden een rol gespeeld. Toevoeging van de in aantal talrijke maar in omvang kleine 
bedrijven heeft tot gevolg dat onderzoekspopulatie sterk wordt vergroot. Naast het felt dat dft een 
forse overschrijding van het onderzoeksbudget tot gevolg heeft is onze verwachting dat de non
response in deze grootteklasse naar verhouding groot zal zijn. De kosten zijn dan grater dan de 
baten. 
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De keuze voor een schriftelijk interview van de onderzoekseenheden 
impliceert tevens dat gekozen is voor zelf-rapportage door de respondenten. 
In paragraaf 6.2 is duidelijk geworden dat deze wijze van dataverzameling 
zeker als het gaat om de meting van netwerkrelaties in potentia bepaalde 
problemen kan opleveren. We hebben getracht deze problemen op een 
aantal manieren binnen de perken te houden. In de eerste plaats door 
respondenten vragen voor te leggen over hun economische relaties waarbij 
zij een tangere periode in ogenschouw dienden te nemen. Hiermee worden 
vooral de 'typical relations' in beeld gebracht waarvan uit onderzoek bekend 
is dat de antwoordkwaliteit hoger is. 
Bjj de meting van de netwerkrelaties is zowel gebruik gemaakt van 'name 
generators' als van 'name interpreter items'. Wat betreft deze laatste hebben 
we ons beperkt tot feitindicatoren omdat de foutenkans bij dit type indicato
ren het kleinste is. 
De opgestelde enqu~te met hoofdzakelijk gesloten vragen is uitgezet bij 
3514 ondernemingen in de provincia Noord-Brabant. Hiervan stuurden 689 
bedrijven een bruikbare vragenlijst terug. Dit komt overeen met een percen
tage bruikbare respons van 20%, hetgeen gezien de omvang van de vragen
lijst als een redelijk goed resultaat beschouwd kan worden. Voor de volledig
heid moet opgemerkt worden dat er wegens tijdgebrek geen non-respons 
onderzoek heeft plaatsgevonden. In principe kunnen hierdoor betrouwbaar
heidsproblemen ontstaan. Wat betreft de betrouwbaarheid van de vragenlijst 
kan het volgende gesteld worden. De data zijn verzameld in twee tranches. 
De eerste tranche vond plaats in de regio Zuidoost Noord-Brabant. Korte tijd 
daarna zijn met dezelfde vragenlijst data verzameld in de andere delen van 
de provincia. Ter controle van de betrouwbaarheid van de data is op een 
aantal vragen een factoranalyse uitgevoerd en is de betrouwbaarheid van 
een aantal samengestelde variabelen met behulp van Cronbach's alpha 
nagegaan. Ten aanzien van de factoranalyse kon worden geconstateerd dat 
beide factoroplossingen identiek waren, terwijl de betrouwbaarheid van de 
samengestelde variabelen ruimschoots voldoende was. Dit geeft ons 
voldoende aanwijzingen dat er sprake is van betrouwbare data. 
Zoals gezegd is het de bedoeling te komen tot representatieve uitspraken. 
De respons dient dus een representatieve weergave te zijn van de 
steekproef. Dit is op twee manieren in beeld gebracht. In tabel 6.3 wordt 
eerst een vergelijking gemaakt tussen de verdeling uitgesplitst naar grootte
klasse werkzame personen zoals die wordt aangetroffen in de bruikbare 
respons en de steekproef. 
Wat betreft de verschillen tussen het steekproefkader en de respons per 
grootteklasse werkzame personen blijkt in de respons sprake van een 
ondervertegenwoordiging van de kleinste grootteklasse (< 10 w.p.) en een 
oververtegenwoordiging van de grotere (>50 w.p.) ondernemingen. 
In de tweede plaats is gekeken naar vergelijking van steekproef en respons 
uitgesplitst naar bedrijfsklasse (SBI 1974). In tabel6.4 worden de gegevens 
gepresenteerd. 
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Tabe 163 R kl .. esoons per arootte asse we rkz arne P1 rsonen 

Grootteklasse w.p. {1)% Steekproef (2) % Respons Verschil (2)-(1) 

< 10w.p. 32,2% 21,8% -10,4 
10-19 w.p. 25,3% 24,3% -1,0 
20-49w.p. 22,8% 22,2% -0,6 
50-99w.p. 10,3% 14,0% +3,7 
>100w.p. 9,5% 16,3% +6,8 

De kleinste afwijking bedraagt 0,8 procentpunten voor de bedrijfsklasse 
overige industria, terwijl de grootste afwijking gevonden wordt bij de metaal
industrie. De gemiddelde absolute afwijking is 2,7 procentpunten. Kortom, er 
kan een Iichte oververtegenwoordiging van de metaalindustrie in de respons 
geconstateerd worden. 

Tabel6.4: Resoons oer bedriifsklasse 

Bedrijfsklasse 13 (1)% Steekproef (2) % Respons Verschil (2)-(1) 
(SBI1974) 

20/21 8,9% 6,6% -2,3 
22-24 10,6% 7,5% -3,1 
25/32 13,7% 12,7% -1,0 
26/27 9,3% 5,3% -4,0 
29/31 6,5% 8,1% +1,6 
33-37 36,3% 43,6% +7,3 
38/39 2,6% 1,8% -0,8 
84 12,1% 14,3% +2,2 

6.6 Analyse-opzet 

Het centrale thema van de empirische analyses, die in de volgende hoofd
stukken worden gepresenteerd, wordt gevormd door de relatie tussen het 
industriele bedrijf en zijn exteme economische omgeving. Meer in het 
bijzonder gaat het om het handelen van het bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm 
van strategisch beleid of innovatie, in interactie met zijn externe omgeving. 
Als leidraad voor onze analyses geldt het volgende analysemodel. Dit 
analysemodel kan beschouwd worden als een uitwerking van het netwerk
model van H~kansson. 
Zoals reeds in hoofdstuk 4 is betoogd bestaat het netwerkmodel van 
H~kansson uit drie hoofdelementen. Het gaat om actoren, activiteiten en 

13 Verklaring SBI-code: 20121 voeding- en genotmiddelenindustrie; 22-24 textie/-, schoen- en 
lederindustrie; 25132 hout-, meubel- en bouwmaterialenindustrie; 26127 papier(waren)- en grafische 
industria; 29131 aardolie-, chemische en kunststofverwerkende industria; 33-37 basismetaal-, 
metaalprodukten-, machine-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie; 38139 overige 
industria; 84 zakelijke dienstverlening. 
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hulpbronnen. In het analysemodel worden deze elementen nader geconcretiseerd. 
Actoren worden door Hakansson omschreven als degenen die activiteiten 
uitvoeren en/of hulpbronnen bezitten of beheersen. In principe kan het 
volgens hem gaan om individuen, groepen individuen, bedrijven of groepen 
bedrijven. In dit onderzoek worden drie typen actoren onderscheiden, te 
weten individuele bedrijven, sectoren en externe actoren. Het individuele 
bedrijf zal vaak het vertrekpunt van de analyses vormen. Deze focale actor 
innoveert wei of niet, heeft al of niet een bepaald strategisch beleid of heeft 
economische relaties met andere economische actoren. Deze andere 
actoren worden in het analysemodel externe actoren genoemd. Het gaat 
veelal om leveranciers, afnemers en organisaties uit de publieke en private 
kennisinfrastructuur. Op een hoger aggregatieniveau kunnen bedrijven 
ingedeeld worden in sectoren of naar groepen bedrijven met vergelijkbare 
kenmerken. 
Activiteiten worden uitgevoerd door actoren. Hakansson stelt dat het gaat om 
twee hoofdgroepen: transformatie- en transactie-activiteiten. Hierbij worden 
de transformatie-activiteiten uitgevoerd door een actor. Deze activiteiten 
hebben als belangrijk kenmerk dat hulpbronnen worden verbeterd door 
middel van het gebruik van andere hulpbronnen. Wij onderscheiden drie 
transformatie-activiteiten: produktie, innovatie en strategisch beleid. Oat 
produktie een transformatie-activiteit is, is evident. Maar ook innovatie en 
strategie worden door ons beschouwd als transformatie-activiteiten. lnnova
tie is een transformatie-activiteit omdat input (hulpbronnen) door actoren · 
wordt omgezet in output (innovatieresultaten}. Ook strategie of strategisch 
beleid is een transformatie-activiteit. Dit vergt enige toelichting. In paragraaf 
5.5 werd strategisch beleid omschreven als 'a pattern in a stream of decisi
ons or actions'. Bij deze beslissingen of handelingen gaat het om een 
reageren of anticiperen op waargenomen bedrijfsinterne en -externe ontwik
kelingen. Anders gezegd, kennis en informatie over de interne en externe 
bedrijfsomgeving (hulpbronnen) wordt bij het beslissen en handelen omge
zet, getransformeerd in strategisch beleid (output). Via transactie-activiteiten 

Acto,.., 

Bedrljl 
Sector 
Externe actoren 

Figuur 6.1: Globaal analysemodel 
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worden de transformatie-activiteiten van de verschillende actoren via econo
mische ruil met elkaar verbonden. Zo kunnen meer omvattende relaties 
tussen actoren ontstaan. 
Hulpbronnen hebben in het model van Hakansson twee belangrijke eigen
schappen. Zij zjjn heterogeen en onderling afhankelijk. In dit onderzoek 
onderscheiden we interne en externe hulpbronnen. Voorbeelden van interne 
hulpbronnen zijn de kennis en informatie die besloten ligt in bedrijfsfuncties 
zoals de R&D- of produktiefunctie. Voorbeelden van externe hulpbronnen 
zijn de inputs die geleverd worden in de vorm van grond- en hulpstoffen of 
machines of de bijdragen van externe economische actoren aan het innova
tieproces. 
Nu worden in de hoofdstukken 7 tot en met 11 de genoemde elernenten uit 
dit globale analysemodel systematisch met elkaar in relatie gebracht. Hierbij 
wordt een trechtermodel gehanteerd. Via een analyse van de relaties tussen 
bedrijf en omgeving op een algemeen niveau wordt afgedaald naar ingebed
de innovatieprocessen om vervolgens te eindigen met analyses over innova
tieve economische relaties. Hieronder geven we aan waar en op welke wjjze 
een en ander vormgegeven wordt. 

Sectora/e patronen van technologische innovatie 
In het analysemodel wordt bij actoren gesproken over sectoren. In het Iicht 
van de probleemstelling moet gekomen worden tot een bruikbare indeling 
van bedrijven voor de analyse van innovatie op het niveau van sectoren. Nu 
vormt de veelgebruikte Standaard Bedrijfsindeling, die door het Centraal 
Bureau voor de Statistiek is ontwikkeld, geen bruikbaar instrument. Deze 
indeling van bedrijven is gebaseerd op voortgebrachte produkten of wijzen 
van produceren en geeft derhalve geen inzicht in processen van innovatie. In 
hoofdstuk 5 is het werk van Pavitt geTntroduceerd. De door hem ontwikkelde 
typologie brengt op het niveau van sectoren ongelijke technologische 
ontwikkeling in beeld waarbij systematisch patronen van innovativiteit van en 
relaties tussen bedrijven in sectoren aan elkaar gekoppeld worden. Zoals in 
paragraaf 5.4 werd geconcludeerd bleef dit in het netwerkmodel van 
Hakansson achterwege. In hoofdstuk 7 zal dan ook worden nagegaan of de 
typologie van Pavitt ook bruikbaar is in dit onderzoek. De resultaten van dit 
hoofdstuk kunnen worden beschouwd als een opmaat voor de analyses in de 
daaropvotgende hoofdstukken. 

Bedrijf en omgeving 
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek is ingegaan op de problematiek van de 
relaties tussen organisaties en hun omgeving en zijn een aantal auteurs 
geTntroduceerd, waaronder de Canadese organisatie-socioloog Khandwalla. 
Een, in het Iicht van onze probleemstelling, belangrijke conclusie die daar 
werd getrokken was dat bedrijven (institutionele) voorzieningen treffen 
waarmee getracht wordt gepercipieerde omgevingsonzekerheid te reduce
ran. Economische netwerken, of inter-organisationete relaties zoals ze daar 
genoemd werden, zijn een van deze institutionele voorzieningen. In hoofd
stuk 8 zal op basis van een door Khandwalla ontwikkeld model de relatie 
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tussen bedrijf en omgeving empirisch worden g~xploreerd. Onder meer zal 
worden nagegaan welke samenhang er bestaat tussen door bedrijven 
gepercipieerde omgevingsonzekerheid en de mate waarin zij voorzieningen 
treffen om deze onzekerheid te reduceren. 

Omgeving, strategie en innovativiteit 
Hierboven is betoogd dat het strategisch beleid van een ondememing kan 
worden beschouwd als een middel waarmee ondernemingen impulsen uit 
hun omgeving omzetten in het bedrijfsbeleid. Hiermee wordt op de omgeving 
gereageerd, terwjjl ook gepoogd wordt, onder andere via innovatie, de 
bedrijfsomgeving te beYnvloeden. In hoofdstuk 9 worden enerzijds de relaties 
tussen omgevingsonzekerheid en strategisch beleid onderzocht, terwijl 
anderzijds de relatie tussen strategische activiteit en technologische netwerk
activiteit aan de orde zal worden gesteld. Dit betekent dat aan de ene kant 
een verdieping wordt gegeven aan een deel van model van Khandwalla. 
Namelijk dat deel waarin omgevingsonzekerheid in relatie gebracht wordt 
met technocratische voorzieningen. Aan de andere kant worden 
transformatie- en transactie-activiteiten, strategische activiteit en technologi
sche netwerkactiviteit, met elkaar in relatie gebracht. Hiermee wordt de rol 
van strategische opties opgenomen in het netwerkmodel van Hakansson. 
Een en ander sluit aan bij onze opmerkingen in de paragrafen 5.4 en 5.5. 

lnnoveren: benutting van interne en verwerving van externe hulpbronnen 
In hoofdstuk 5 werd het innovatieproces geconceptualiseerd op basis van de 
open systeem theorie van organisaties en de economische netwerkbenade
ring van Hakansson. lnnoveren werd gezien als een transformatieproces 
waarin input (heterogene hulpbronnen) wordt omgezet in output (resultaten 
van innovatie). Daarbij is het innovatieproces een ingebed proces. Via 
transactie-activiteiten met externe economische actoren worden de hulpbron
nen transformerende innovatie-activiteiten met elkaar verbonden. Het 
netwerkmodel van Hakansson werd in figuur 5.4 omgezet in een input
throughput-output-model van innovatie. Dit open systeem model van innova
tie wordt in hoofdstuk 10 ingezet voor empirische analyses. Hierbij wordt 
systematisch het inbeddingsperspectief op innovatie gespiegeld aan het 
'lonely innovator'-perspectief. 

lndustrie/e netwerkrelaties, innovatie en regio 
In hoofdstuk 11, het laatste empirische hoofdstuk, worden twee thema's 
behandeld. In de eerste plaats wordt ingegaan op de concrete verschijnings
vorm van inbedding, namelijk innovatieve economische relaties. De analyses 
richten zich onder meer op de eigenschappen van deze relaties. Daarnaast 
worden twee voor de economische netwerkbenadering belangrijke veronder
stellingen onderzocht. Het gaat om de samenhang tussen de mate van 
kennisoverdracht in innovatieve relaties enerzijds en de stabiliteit (Hakans
son) en sterkte van de relaties (Granovetter) anderzijds. 
In de tweede plaats wordt in hoofdstuk 11 de ruimtelijke dimensie aan het 
netwerkmodel toegevoegd. In paragraaf 5.4 werd immers geconcludeerd dat 
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de ruimtelijke dimensie van economische relaties in het algemeen en van 
innovatieve relaties in het bijzonder in de economische netwerkbenadering 
een marginale rol speelt. Met de empirische analyses die in het tweede deel 
van hoofdstuk 11 zullen worden gepresenteerd wordt getracht deze lacune 
op te vullen. 

6.7 Analysetechnieken 

De onderwerpen die in de hoofdstukken 7 tot en met 11 aan de orde komen 
worden geanalyseerd aan de hand van een aantal vraagstellingen. De 
gekozen analysetechniek bij een vraagstelling is afhankelijk van de aard van 
dievraagstelling (Tacq, 1991: 55e.v.}. 
Een aantal vraagstellingen is gericht op het reduceren van een groot aantal 
variabelen of eenheden in een kleinere set. Gaat het in de vraagstelling om 
een hoeveelheid factoren (variabelen) te reduceren tot een kleiner aantal 
onafhankelijke dimensies dan wordt de factor-analyse toegepast. In dit 
onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de principale componenten
analyse. De factoroplossingen worden varimax geroteerd. Gaat het in de 
probleemstelling om het groeperen van eenheden (bedrijven) op basis van 
gelijkenissen dan wordt de clustertechniek gebruikt. Gezien de omvang van 
de dataset is gekozen voor de quick-cluster-methode. 
Heeft de vraagstelling de vorm van een frequentieprobleemstelling dan staan 
ons afhankelijk van het meetniveau van de betrokken variabelen verschillen
de mogelijkheden ter beschikking. Zijn de variabelen interval of ratio ge
schaald dan worden gemiddelden, standaarddeviaties of varianties gebruikt. 
Gaat het om ordinale variabelen dan worden percentages of medianen 
gebruikt. Bij nominale variabelen gebruiken we absolute aantallen en percen
tages. 
In een aantal vraagstellingen zal het gaan om het opsporen van verschillen 
tussen groepen bedrijven. Afhankelijk van het aantal betrokken groepen en 
het meetniveau van de variabelen worden de volgende technieken ingezet. 
Bij een interval of ratio geschaalde variabele worden verschillen in gemiddel
den onderzocht. Is er sprake van twee groepen dan wordt de t-test gebruikt. 
Bij meer dan twee groepen wordt een variantie-analyse gebruikt (oneway 
Scheffe). Gaat het om ordinale variabelen dan worden verschillen in gemid
delde rangordes berekend. Bij een twee-groepen-analyse wordt naar 
significante verschillen gezocht met behulp van de Mann-Whitney U-test. Bij 
drie of meer groepen worden verschillen onderzocht met de Kruskai-Wallis 
toets. Een verschillen-analyse tussen groepen waarin nominate variabelen 
zijn betrokken wordt uitgevoerd met de Pearson Chi-kwadraat toets. 
Als de vraagstelling het karakter heeft van een samenhangprobleemstelling 
dan staan ons meerdere analysetechnieken ter beschikking. Welke techniek 
gekozen wordt is onder meer afhankelijk (Tacq, 1991: 35-53) van het aantal 
en het meetniveau van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen, de 
veronderstelde additiviteit of interactiviteit van het analysemodel en de 
orthogonaliteit onder de onafhankelijke variabelen. 
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In vraagstellingen waarin de samenhang tussen twee variabelen onderzocht 
wordt worden significanties opgespoord met een produktmomentcorrelatie
analyse (interval/ratio geschaalde variabelen) of met de Spearman rangcor
relatie (ordinale variabelen). 
In de meeste samenhangvraagstellingen zal er echter sprake zijn van 
meerdere variabelen die al dan niet dependent zijn. In hoofdstuk 8 is er 
sprake van twee sets van variabelen, waarbij de samenhang tussen de sets, 
en niet binnen de sets, zal worden onderzocht. Omdat er geen sprake is van 
een dependente vraagstelling en er latente en manifeste variabelen in de 
analyse betrokken zijn, zal gebruik gemaakt worden van een canonische 
correlatie-analyse. 
Bij de dependente samenhangvraagstellingen waarin de invloed van meerde
re onafhankelijke variabelen op een afhankelijke variabele wordt onderzocht 
zal worden gewerkt met twee analysetechnieken. In hoofdstuk 9 bijvoorbeeld 
zal worden geanalyseerd welke factoren van invloed zijn op het wei of niet 
hebben van een R&D-samenwerkingsrelatie. Het gaat hier om een depen
dente vraagstelling met meerdere onafhankelijke variabelen waarbij de 
afhankelijke variabele het nominale meetniveau bezit. In dit en in andere 
vergelijkbare gevallen wordt dan gewerkt met een logistische regressie
analyse. 
In de gevallen waarin de invloed van meerdere onafhankelijke variabelen op 
een afhankelijke variabele van een hager meetniveau wordt geanalyseerd 
zal gebruik gemaakt worden van meervoudige regressie-analyse. Daarbij is 
gewerkt met een zogenaamde 'stepwise'-methode. Dit betekent dat variabe
len in de regressie-vergelijking worden opgenomen op grand van de mate 
waarin zij de verklaarde variantie significant beTnvloeden. De regressie
analyse wordt hier dan in feite gebruikt als een verfijndere vorm van 
correlatie-analyse (voor een verdere onderbouwing zie Meeus, 1994: 143). 
lmmers, in tegenstelling tot de correlatie-analyse worden in de regressie
analyse niet aile variabelen in de vergelijking opgenomen. Anders gezegd, 
gezien het exploratieve karakter van het onderzoek hebben we belangstel
ling voor (ontleend aan Meeus, 1994: voetnoot 17, 143): (1) de vraag welke 
variabelen in de vergelijkingen worden opgenomen; (2) het teken van de 
gestandaardiseerde beta-cooffici~nten, aangezien deze de richting van de 
samenhang aangeven; (3) de verklaarde variantie omdat deze aangeeft in 
welke mate de onafhankelijke variabelen bijdragen aan de verklaring van de 
afhankelijke variabelen. 
Regressie-analyses worden uitgevoerd voor de totale respons en voor 
subgroepen. Voor de subgroepen wordt gebruik gemaakt van de 'select'
procedure in de regressie-analyse. Aile analyses zijn gecontroleerd voor het 
optreden van multicollineariteit. lndien dit zich voordeed werd(en) de variabe
le(n) die dit veroorzaakte(n) uit het model verwijderd. Afhankelijk van het 
aantal onafhankelijke variabelen dat in de vergelijkingen wordt opgenomen 
wordt de verklaarde variantie bepaald via de R2 of via de 'adjusted' R2 (veel 
onafhankelijke variabelen). 
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7. Sectorale patronen van technologische 
irmovatie 

7.1 lnleiding. 

In de evaluatie van de economische netwerkbenadering die in hoofdstuk 5 
werd gepresenteerd trokken we onder andere de conclusie dat in het 
netwerkmodel van Hakansson weinig aandacht werd besteed aan systemati
sche samenhangen tussen de gebruikte variabelen. Dit betekende dat we op 
zoek moesten naar theoretische noties waarin deze samenhangen tussen 
netwerken en innovatie wei aan de orde werden gesteld. Vandaar dat in 
aanvulling op het netwerkmodel de typologie van Pavitt werd geYntroduceerd. 
Op basis van de herkomst van de bij innovatie benodigde hulpbronnen, de 
aard van de gerealiseerde innovaties en de kenmerken van de innoverende 
ondernemingen ontwikkelde Pavitt een typologie waarin sectorale patronen 
van technologische innovatie centraal stonden. Hiermee brengt hij op het 
niveau van sectoren een systematische samenhang aan tussen het innove
rende bedrijf en haar omgeving. 
lndien we nu op deze theoretische gronden veronderstellen dater verschillen 
mogelijk zijn tussen bedrijven of sectoren wat betreft technologische veran
dering, roept dit de vraag op of we deze verschillen ook empirisch in onze 
dataset kunnen waarnemen? Deze vraagstelling staat in dit hoofdstuk 
centra a I. 
lndien dit het geval is kunnen we de respondenten vervolgens op deze 
manier rangschikken en deze aectoren als uitgangspunt nemen voor onze 
verdere analyses in de volgende hoofdstukken. Eerst zal echter nagegaan 
moeten worden of dit inderdaad het geval is. Dit betekent dat onderzocht 
moet worden of de Brabantse bedrijven voldoen aan de door Pavitt gehan
teerde criteria met betrekking tot onder andere omvang en innovativiteit. 
Hiermee is de doelstelling van dit hoofdstuk omschreven. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op de 
achtergronden en eigenschappen van de door Pavitt ontwikkelde typologie. 
Vervolgens worden onze analyseresultaten gepresenteerd. Deze bestaan uit 
drie delen. Eerst wordt gekeken naar een aantal bedrijfskenmerken van de 
bedrijven (paragraaf 7.3). Het gaat bijvoorbeeld om de leeftijd van de bedrij
ven in de sectoren en hun produktiestructuur. Het tweede deel (paragraaf 
7.4) gaat in op een aantal indicatoren die de innovativiteit van de sectoren 
beschrijft. In paragraaf 7.5 worden de economische prestaties van de 
sectoren beschreven. Steeds wordt de vraag gesteld of er sprake is van 
duidelijke, dat wil zeggen statistisch significante, verschillen tussen de 
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onderscheiden sectoren. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvat
ting van de belangrijkste analyseresultaten die tevens van commentaar 
worden voorzien. 

7.2 De taxonomle van Pavitt. 

Ongelijke tempi van technologische verandering in sectoren zijn belangrijke 
factoren voor ongelijke economische ontwikkeling en sociale verandering. 
Bovendien is technologische innovatie voor veel Westere economieen een 
belangrijk ingredient in produkten en processen. Het stelt hen mede in staat 
concurrentievoordelen te behouden of te behalen ten einde succesvol op 
intemationale markten te opereren. 
Hoewel technologische innovatie door economen van essentieel belang 
wordt geacht voor economische ontwikkeling, is de wijze waarop deze veelal 
in beeld wordt gebracht onbevredigend. In zijn artikel 'Sectoral patterns of 
technical change: towards a taxonomy and a theory' zet Pavitt (1984) zich af 
tegen de wijze waarop in economen-land wordt omgegaan met het proces 
van technologische ontwikkeling. 
Pavitt (1984: 343) citeert Nelson die zich met name afzet tegen de neo
klassieke conceptualisering van technologische verandering. In deze neo
klassieke formulering raakt nieuwe technologie zeer snel gediffundeerd over 
de factor kapitaal. Deze snelle diffusie is gelijk voor sectoren en regia's. 
Hoewel deze wijze van conceptualiseren bruikbaar kan zijn voor macro
economische modelbouw en analyses kent zij, volgens Pavitt drie belangrijke 
tekortkomingen (zie ook hoofdstuk 1): (1) De voortbrenging van technologi
sche kennis en de toepassing daarvan in produkt- en procesinnovaties is 
exogeen verondersteld; (2) Men heeft onvoldoende oog voor de heterogeni
teit van hulpbronnen die gebruikt worden in de voortbrenging van technologie 
en innovatie; (3) Via de neo-klassieke produktiefunctie worden slechts 
procesinnovaties gerealiseerd. Produktinnovaties spelen nauwelijks een rol 
van betekenis in de beschouwingen. 
Een dergelijke wijze van conceptualisering van technologische verandering 
is, zo stelt Pavitt, niet afdoende. lndien we onze aandacht willen richten op 
analyses van aard en effecten van technologische innovatie op bedrijfs- en 
sectoraal niveau, dan moeten we oog hebben voor de 'similarities and 
differences amongst sectors in the sources, nature and impact of innovati
ons, defined by the sources of knowledge inputs, by the size and principal 
lines of activity of innovating firms' (Pavitt, 1984: 343). 
Om zijn taxonomie te ontwikkelen neemt Pavitt een dataset van Townsend 
als uitgangspunt. Deze dataset bevat gegevens van circa 2000 industriele 
ondernemingen uit het Verenigd Koninkrijk1

• De taxonomie is gebaseerd op 

1 De data die door Townsend werden verzameld hebben betrekking op de periode 1945 tot 
1979. Zij beschrijven de kenmerken van ongeveer 2000 lnnovatles en de daarbij behorende 
innoverende ondememingen. 
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de volgende criteria: (1) De herkomst van de benodigde hulpbronnen voor 
technologische innovatie. Hierbij gaat het vooral om de vraag of deze 
hulpbronnen in het eigen bedrijf aanwezig zijn en aangewend worden of uit 
andere bedrijven of sectoren afkomstig zijn; (2) De aard van de geproduceer
de innovaties: produkt- en/of procesinnovaties; (3) De kenmerken van de 
innoverende ondernemingen, in het bijzonder hun omvang en hun economi
sche hoofdactiviteit. 
De toepassing van deze criteria doet Pavitt besluiten vier sectoren te onder
scheiden. In overzicht 7.1 worden deze sectoren en hun kenmerken gepre
senteerd. 

Overzicht 7 1· .. De taxonomie van Pavitt 

Pavitt-sector Bedrijfsklassen Kenmerken 

SUPPLIER Textiel- en kledingindustrie Kleinschalig 
DOMINATED Schoen- en lederindustrie Lage R&D-intensiteit 

Hout- en meubelindustrie Sterke externe invloeden op in-
Papier(waren)industrie novatieproces m.n. aan inputzij-
Grafische industria de (leveranciers van machines 
Bouwnijverheid en produktonderdelen) 
Business services Nadruk op procesinnovaties 

PRODUCTION Voeding- en genotmiddelenindustrie Grootschalig 
INTENSIVE: Basismetaalindustrie Hoge R&D-intensiteit 
SCALE Metaalproduktenindustrie Sterke interne gerichtheid 
INTENSIVE Bouwmaterialenindustrie Nadruk op procesinnovaties 

Transportmiddelenindustrie 

PRODUCTION Machine-industria Kleinschalig 
INTENSIVE: lnstrumenten- en optische industria Hoge R&D-intensiteit 
SPECIALIZED Sterke externe gerichtheid 
SUPPLIERS Nadruk op produktinnovaties 

SCIENCE Chemische industria Grootschalig 
BASED Kunststof verwerkende industria Hoge R&D-intensiteit 

Aardolie-industrie Veel 'inhouse R&D' 
Electrotechnische industria Externe gerichtheid op 

wetenschap en universiteit 
Zowel produkt- als procesinno-
vaties 

Bron: bewerking van tabel 5 (Pavitt, 1984: 355) 

De sectoren kunnen in het kort als volgt omschreven worden. 

Supplier dominated: 
De ondernemingen die tot deze sector behoren kunnen vooral gevonden 
worden in de traditionele industri~le bedrijfsklassen zoals de textiel- en 
kledingindustrie, de schoen- en lederindustrie, terwijl ook tal van dienstverle
nende bedrijfsklassen door Pavitt tot deze sector gerekend worden. De 
omvang van de bedrijven is gemiddeld gering, terwijl hun interne R&D zwak 
ontwikkeld is. Dit type ondernemingen Ievert volgens Pavitt een geringe 

199 



eigen bijdrage aan de totstandkoming van produkt- en procesinnovaties. Zij 
zijn in relatief sterke mate afhankelijk van de inbreng van leveranciers van 
machines en grond- en hulpstoffen, hoewel er incidenteel sprake is van 
bijdragen van belangrijke afnemers en door de overheid gefinancierde 
onderzoeksprojecten. De bedrjjven zijn hoofdzakelijk gericht op procesinno
vatie, waarbij kostenbesparende motieven belangrijk zijn. 

Production intensive: Scale intensive en specialised suppliers: 
De scale intensive sector en de specialized suppliers maken deel uit van wat 
Pavitt de produktie-intensieve ondememingen noemt. Dit type ondernemin
gen wordt volgens Pavitt gekenmerkt door een sterke arbeidsdeling en een 
vereenvoudiging van produktietaken die het resultaat zijn van een toegeno
men marktomvang. Tevens is er sprake van een sterke kapitaalintensivering 
van de produktie. Een en ander leidt tot een sterke daling van de produktie
kosten (interne schaalvoordelen). 
De produktieprocessen in de 'production intensive' sector worden in het 
algemeen gekenmerkt door hun relatief hoge complexiteit en onderlinge 
afhankelijkheid. De complexiteit en onderlinge afhankelijkheid maken de 
produktieprocessen gevoelig voor storingen. Als gevolg hiervan wordt een 
sterk beroep gedaan op het probleemoplossend vermogen van met name de 
produktie- en R&D-afdelingen binnen dit type ondernemingen. Pavitt stelt 
dan ook dat deze bedrijfsfuncties belangrijke hulpbronnen bieden voor de 
procesinnovaties in de 'production intensive' sector. 
Relatief kleine, gespecialiseerde leveranciers van machines, instrumenten en 
gereedschappen vormen een tweede bron voor procesinnovaties voor de 
produktie intensieve ondememingen. Tussen deze leveranciers en hun, 
veelal grote, afnemers bestaan relatief sterke complementaire relaties. De 
grate afnemers stellen een deel van hun hulpbronnen ter beschikking aan 
hun gespecialiseerde toeleveranciers in de vorm van testfaciliteiten of 
ontwerp- of ontwikkelingscapaciteit. In ruil hiervoor dragen de toeleveranciers 
hun gespecialiseerde kennis en ervaring, die het resultaat zijn van het 
ontwerpen en bouwen van machines en gereedschappen voor een grote 
groep verschillende klanten, voor een deel over aan deze grote afnemers. 
Op grond hiervan onderscheidt Pavitt binnen de 'production intensive' 
ondernemingen twee groepen. Enerzijds de 'scale intensive' sector. In deze 
sector vinden we onder meer producenten van bulkmaterialen (staal, glas), 
bouwmaterialen, metaalprodukten, voedingsmiddelen, schepen en auto's. 
Het gaat om naar verhouding grote ondernemingen die relatief sterk op 
procesinnovaties gericht zijn. Dit type innovaties heeft vooral tot doel de 
produktiekosten te verminderen. De kennis om deze innovaties te realiseren 
is deels afkomstig van interne bedrijfsfuncties, met name de produktie- en 
R&D-functie, en deels van leveranciers van machines, gereedschappen en 
instrumenten. 
Anderzijds is er sprake van een zogenaamde 'specialised suppliers' sector. 
Deze groep omvat producenten van machines en instrumenten die gemid
deld een kleine omvang hebben. Zij zijn overwegend gericht op produktinno
vaties die gerealiseerd worden met behulp van intern aanwezige kennis en 
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bijdragen van afnemers. Het succes van de innovaties hangt sterk af van de 
mate waarin de bedrijven in staat zijn de 'performance' van hun produkten te 
verbeteren en de mate en snelheid waarmee zij in kunnen spelen op klantei
sen. 

Science based: 
De 'science based' ondernemingen behoren voornamelijk tot twee industri~le 
sectoren: de chemische en electrotechnische industria. Het gaat om relatief 
grote ondernemingen, die hun innovaties realiseren met behulp van een 
sterke interne R&D-inspanning. De interne R&D bouwt echter in belangrijke 
mate voort op resultaten van onderzoek uitgevoerd door de publieke kennis
infrastructuur, met name door universiteiten. Pavitt noemt in dit verband de 
resultaten van fundamenteel onderzoek op het gebied van synthetische en 
bio-chemie voor de chemische industria en op het gebied van elektromagne
tisme, radiogolven en 'solid state physics' voor de electrotechnische indus
tria. De toepassing van deze resultaten heeft geleid tot de ontwikkeling van 
een groot scala van nieuwe processen en produkten die afgezet worden bij 
zeer diverse groepen afnemers. Er kan dan ook niet gesproken worden van 
een overwegende gerichtheid op proces- of produktinnovaties. Er is eerder 
sprake van een mix van beide. Dit is ook het geval als gekeken wordt naar 
de innovatiemotieven. Kostenbesparing en verbetering van de prestaties van 
produkten komen beide voor in deze sector. 

In de nu volgende paragrafen zal worden nagegaan of de industri~le bedrij
ven in onze dataset voldoen aan de door Pavitt gebruikte criteria zodat de 
bedrijven ingedeeld kunnen worden in de door hem onderscheiden sectoren. 

7.3 De Pavitt-taxonomie: bedrijfskenmerken. 

In deze paragraaf worden de door Pavitt onderscheiden sectoren beschre
ven op grond van hun bedrijfskenmerken. De analyse van de dataset is als 
volgt aangepakt. De Brabantse bedrijven werden overeenkomstig hun 4-
cijferige codering volgens de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1974 van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek ingedeeld in een van de door Pavitt 
genoemde sectoren. Zo wordt bijvoorbeeld de metaalproduktenindustrie 
(SBI-codes 3400-3499) ondergebracht in de 'scale intensive' sector en de 
textiel- en kledingindustrie (SBI-codes 2200-2399) in de 'supplier dominated' 
sector. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate de op deze wijze gecate
goriseerde bedrijven 'scoren' op de verschillende items. 

Operationaliseringen: 
De operationaliseringen die gebruikt zijn voor de bedrijfskenmerken worden 
in overzicht 7.2 gepresenteerd. De variabele LFTD, leeftijd van de ondeme
ming, geeft het aantal jaren aan dat het bedrijf bestaat. Er werden 5 ant-
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woordmogelijkheden aangeboden2
• De variabele OMZ meet de gerealiseer

de omzet uit normale bedrijfsvoering exclusief BTW in 1992 in guldens en 
geeft een indicatie omtrent de omvang van de ondememing. De responden
ten konden kiezen uit 10 omzetklassen3

. 

0 ich72 verz t .. o r r d bed ••t k rk mera 1ona 1seren van e nus enme en 

Varia- Omschrijving Items 
bele 

LFTD Leeftijd ondeme- Het aantal jaren dat het bedrijf bestaat 
ming 

OMZ Omzet 1992 Ornzet 1992 uit normale bedrijfsvoering, exclusief BTW in 
guldens 

WP Arbeidsvolume Full-time werkzame personen in de ondememing in 1992 
1992 

INK lnkoopquote Totale inkoopwaarde als% van de omzet 1992 

ZELF Zelfstandigheid van (1) Zelfstandig; (2) Deel van een concern 
de onderneming 

OS Typering organisa- ( 1) Functioneel gericht (indeling naar functies of afdeling-
tiestructuur en) (2) Produkt gericht (per produktgroep is 1 persoon 

verantwoordelijk) 

PO Typering voortge- (1) Materialen (chemicaliEin, basis grondstoffen, metalen, 
brachte papier, drank, granulaat); (2) enkelvoudige produkten 
produkten (meta len onderdelen, kunststof pers- en extrusie produk-

ten); (3) samengestelde produkten (computers, machines, 
kleding); (4) installaties en systemen (computersystemen, 
fabrieksinstallaties) 

PS Type ring (1) enkelstukslkleinserie fabricage (bv klantspecifiek 
produktiestructuur gereedschap); (2) Serle fabricage (bv drukwerk, meube-

len); (3) Grootserie /massafabricage (bv moeren, plastic 
bakers, televisies); (4) Proces/continu fabricage (bv che-
mische processen. Voedingsmiddelen) 

Een tweede indicator voor de omvang van de onderneming is de variabele 
WP die het aantal full-time werknemers in 1992 meet. De variabele INK staat 
voor de inkoopquote 1992 en meet de inkoopwaarde als een percentage van 
de omzet in 1992. Deze variabele geeft een indicatie voor de toegevoegde 
waarde die een onderneming genereert. Bij de overige variabelen konden de 

2 < 1> 0 - 5 jaar; <2> 5 - 10 jaar; <3> 10 - 15 jaar; <4> 15 - 20 jaar; <5> meer dan 20 jaar. 

3 Omzetkfassen in mi!joenen guldens: <1> < 1; <2> 1-2; <3> 2-4; <4> 4-6; <5> 6-10; <6> 10-
15; <7> 15-20; <8> 20-40; <9> 40-80; < 1 0> 80 mi/joen of meer. 
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respondenten het item (kolom 3) dat voor hen het meest van toepassing was 
aankruisen. 

Analyseresultaten: 

Tabel7.1: De Pavitt-sectoren: bedriifskenmerken 

Variabele Sector Verschil-
len 

1 2 3 4 5 

LFTO 22,9% 16,8% 16,9% 28,9% 40,8% 1>5; 2>5; 
(<10 jaar) 3>5 

OMZ 16,7% 27,9% 21,4% 30,9% 9,1% 3>5; 2>5; 
(>20 min.) 4>5;4>1 

WP 60wp 86wp 65wp 105wp 32wp 2>5; 3>5; 
(gem.) 4>5 

INK 59,2% 57,4% 46,1% 60,5% 29,5% 1>5; 4>5; 
(>40%) 2>5 

~ 81% 68% 76% 57% 77% 4>1; 4>5; 
4>3 

OS(% 58,9% 64,1% 65,5% 70,2% 72,9% n.s. 
func.) 

PO a. 23,8% a.13,7% a. 5,0% a.20,4% a. 3,7% c.s. 
b. 17,5% b.42,2% b. 24,2% b. 32,3% b.9,3% 136 
c. 58,0% c. 36,3% c. 51,7% c. 31,2% c. 40,7% sign. 
d. 0,7% d. 7,8% d. 19,2% d.16,1% d, 46,3% 0,0000 

PS a. 34,5% a.49,5% a. 77,4% a. 45,1% a. 80,7% c.s. 
b. 54,9% b. 24,3% b. 19,1% b. 26,4% b. 12,3% 118 
c. 7,7% c. 9,9% c.3,5% c. 13,2% c.3,5% sign. 
d. 2,8% d.16,3% d. 0.0% d. 15,4% d. 3,5% 0,000 

<1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> science 
based; <5> business services. 
PO: a. materialen; b. enkelvoudige produkten; c. samengestelde produkten; d. installs
ties en systemen. 
PS: a. enkelstukslkleinserie; b. serie; c. grootserie/massa; d. proces/continu. 

In tabel 7.1 worden de bedrijfskenmerken die gemeten zijn in de sectoren in 
beeld gebracht. In tegenstelling tot Pavitt onderscheiden wij geen vier maar 
vijf sectoren, te weten: 'supplier dominated', 'scale intensive', 'specialised 
suppliers', 'science based' en 'business services'. In Pavitts oorspronkelijke 
indeling is de professionele dienstverlening in de 'supplier dominated' sector 
ondergebracht. In een eerste analyse week met name deze 'supplier 
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dominated' sector wat betreft R&D-intensiteit sterk at". Op grond van de in de 
voetnoot genoemde argumenten is besloten een vijfde sector toe te voegen, 
namelijk de sector 'business services'. Met weglating van deze groep 
bedrijven kennen de bedrijven in de 'supplier dominated' sector dezelfde 
kenmerken als in Pavitts oorspronkelijke indeling. 
Het feit dat de professionele dienstverlening in onze dataset een eigen 
positie inneemt kan als volgt verklaard worden. In hoofdstuk 1 werd betoogd 
dat een aantal industriele ondernemingen de laatste jaren een strategie 
voerden waarin men zich concentreerde op de kernactiviteiten. Dit had tot 
gevolg dat met name de ondersteunende functies werden afgestoten of 
werden verzelfstandigd. Dit wil echter niet zeggen dat deze bedrijven geen 
behoefte meer hadden aan dit type activiteiten. Anders gezegd, de activitei
ten worden uitgevoerd, maar op een andere wijze georganiseerd. Een 
tweede reden heeft te maken met de invloed van de informatietechnologie. 
Het aantal informatietechnologische toepassingen is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Deels worden deze toepassingen geproduceerd door kleine, 
kennisintensieve ondernemingen die in Nederland ten behoeve van de 
economische statistiek ondergebracht worden in de bedrijfsklasse zakelijke 
dienstverlening. 
De sector 'business services' blijkt de jongste bedrijven te bevatten. Bijna 
41 o/o van de bedrijven in deze sector bestaat minder dan 10 jaar. Dit beves
tigt onze opmerkingen in de vorige alinea. De sectoren supplier dominated, 
scale intensive en specialised suppliers worden gedomineerd door relatief 
oude bedrijven. Respectievelijk 61,1%, 64,9% en 66,1% van de onderne
mingen in deze sectoren bestaan 20 jaar of Ianger. 
De variabelen OMZ en WP zeggen beide iets over de schaal van de onder
naming in termen van gerealiseerde omzet en arbeidsvolume. lndien we de 
sectoren op deze twee indicatoren vergelijken ontstaat een duidelijk beeld. 
De bedrijven in de sectoren scale intensive en science based zijn qua 
gerealiseerde omzet in 1992 duidelijk het grootst. Ongeveer 30% van de 
bedrijven in beide sectoren heeft een omzet van meer dan 20 miljoen gulden. 
In de sectoren supplier dominated en business services heeft een omvangrijk 
deel van de ondernemingen een relatief kleine omzet. In beide sectoren heeft 
50% van de ondernemingen in 1992 een omzet kleiner dan 4 miljoen gulden. 
In termen van werkzame personen worden in de sector business services 
duidelijk de kleinste ondernemingen gevonden. De bedrijven in deze sector 

4 Er is namelijk een eerste analyse gemaakt met twee variabelen: arbeldsvolume en R&D· 
intensiteit (RDI). Met uitzondering van de 'supplier dominated' sector kwamen de uitkomsten voor 
de overige sectoren overeen met hetgeen op grand van de indeling van Pavitt verwacht mocht 
worden. De bedrijven in de 'supplier dominated' sector hebben volgens Pavitt een relatief geringe 
omvang en een /age eigen RDI. De Brabantse bedrijven in de 'supplier dominated' sector zijn qua 
omvang inderdaed relatief klein, maar kennan een relatief hoge gemiddelde RDI. Nadere analyse 
bracht aan het Iicht dat de relatief hoge RDI nagenoeg in zijn geheel toegeschreven kon worden 
aan een bepaalde groep bedrijven, namelijk de professionele dienstverleners. Op grond hiervan 
is vervolgens besloten een vijfde categorie toe te voegen: de sector 'business services'. 
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hebben gemiddeld 32 werkzame personen in dienst. De science based 
sector kent een gemiddelde bedrijfsomvang van 105 full-time werknemers en 
heeft daarmee de grootste schaal in onze datasef. 
De inkoopquote geeft een indicatie van de toegevoegde waarde die in een 
ondememing gerealiseerd wordt. De verschillen tussen de sectoren zijn 
beperkt. In drie van de vijf sectoren is sprake van relatief hoge inkoopquotes, 
dat wil zeggen inkoopquotes van 40% of meer. Dit geldt niet voor de speciali
sed suppliers en de business services. Met name de laatste sector wordt 
gekenmerkt door relatief lage inkoopquotes. Dit wil zeggen dat deze sectoren 
een naar verhouding hoge eigen waardetoevoeging realiseren. 
De typering van de produkten die voortgebracht worden in de sectoren 
varieert van materialen tot complete installaties en systemen. Een omvang
rijk deel van de bedrijven in de populatie (44%) produceert samengestelde 
produkten zoals computers, machines of kleding. Een kleine 29% van de 
populatie brengt hoofdzakelijk enkelvoudige produkten voort. Er kunnen 
duidelijke verschillen tussen de Pavitt-sectoren geconstateerd worden: 

Supplier dominated: m.n. samengestelde produkten en materialen; 
Scale intensive: m.n. enkelvoudige en samengestelde produkten; 
Specialised suppliers: m.n. samengestelde produkten (51,7%); 
Science based: aile type produkten zijn duidelijk vertegenwoordigd met 
een relatieve oververtegenwoordiging van materialen en installaties en 
systemen; 
Business services: m.n. samengestelde produkten en installatie en 
systemen. 

Een volgende vraag is op welke wijze de produkten in de sectoren geprodu
ceerd worden. De onderste rij in de tabel gaat op deze vraag in. Een en 
ander laat zich als volgt samenvatten: 

De sector supplier dominated wordt gekenmerkt door een hoog aan
deel bedrjjven met serie fabricage; 
De sector scale intensive kent enerzijds een relatief hoog aandeel 
bedrijven met enkelstuks of kleinserie fabricage. Anderzijds zijn bedrij
ven grootserie/massa-fabricage en proces/continu fabricage in deze 
sector sterk oververtegenwoordigd. Bijna 41% van de bedrijven met 
massafabricage en ruim 62% van de bedrijven met proces/continu 
fabricage kan in deze sector gevonden worden; 
De specialised supplier kennen overwegend een produktiestructuur die 
getypeerd kan worden met enkelstuks en kleinseriefabricage; 

5 Voor de duide/Qkheid moet hier worden opgemerkt dat in onze analyses de omvang van de 
ondememing in tennen van het aantal werkzame personen is aangepast aan de Nederiandse 
verhoudingen. Pavitt hanteeri drie grootteklassen. Kleine bedrijven hebben tussen de 1 en 999 
werknemers; middalgrote tussen de 1000 en 9999; grote bedrijven hebben 10.000 of meer 
werknemers. lndien we deze indeling van toepassing zouden verklaren op onze dataset zou het 
overgrote merendeel van de innoverende ondememlngen klein genoemd worden. Om een 
dergelijke scheve verdellng te voorkomen is gebruik gemaakt van de Nederiandse indeling van 
kleine (1-9 wp), midde/grote (10-99 wp} en grote (100 of meer werkzame personen) bedrijven. 
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De bedrijven in de sector business services produceren hoofdzakelijk 
via enkelstuks fabricage. Hierrnee wordt de klantspecifieke, projectmati
ge kenmerken van deze sector benadrukt. 

In vergelijking met Pavitt gebruiken wij een groter aantal indicatoren voor de 
beschrijving van de bedrijfskenmerken van de sectoren. Beperken we ons tot 
de door Pavitt gebruikte indicatoren, die hoofdzakelijk betrekking hebben op 
schaal, dan kan de volgende conclusie getrokken worden. De schaalkenmer
ken van bedrijven in de sectoren komen, vertaald naar de Nederlandse 
verhoudingen, overeen met die van Pavitt. lnderdaad kennen de bedrijven in 
de sectoren scale intensive en science based een grotere schaal, terwijl een 
kleinere schaal typerend is voor sectoren zoals supplier dominated en 
business services. 
De andere gebruikte indicatoren kleuren het beeld verder in. Zowel gety
peerd naar voortgebrachte produkten als naar produktiestructuur komt een 
beeld naar voren dat beantwoordt aan wat men in de sectoren verwacht. Zo 
kennen sectoren met een relatief grote schaal qua omzet of werkgelegenheid 
inderdaad een relatieve oververtegenwoordiging van grootserie en continu 
fabricage. De specialised suppliers en de business services, die kleinschali
ger zijn, produceren hoofdzakelijk samengestelde produkten en installaties 
en systemen in enkelstuks en kleinserie fabricage. 

7.4 De Pavitt-taxonomie: innovativiteit 

In hoofdstuk 5 werd een innovatiemodel gepresenteerd dat de structuur had 
van een input-throughput-output-model. Er is zowel aandacht voor de context 
waarin het innovatieproces plaatsvindt als voor de (herkomst van) gebruikte 
hulpbronnen, de redenen voor innovatie en de resultaten van het innovatie
proces. In de voor dit onderzoek ontwikkelde vragenlijst is een groot aantal 
indicatoren opgenomen die dit model meetbaar maken. Hier beperken we 
ons hoofdzakelijk tot indicatoren die ook door Pavitt gebruikt worden. Het 
gaat onder meer om de geleverde R&D-inspanning; de innovatie-orientatie 
(proces- en/of produktinnovaties); de gebruikte hulpbronnen en hun her
komst en de redenen om te innoveren. Hieronder volgen de operationalise
ringen van deze en enkele andere variabelen. 

Operationaliseringen: 
In de eerste plaats kan vastgesteld worden welk deel van de bedrijven in een 
sector innoveert. Om dit te achterhalen is de bedrijven gevraagd of er de 
afgelopen vijf jaar innovaties hebben plaatsgevonden (variabele INN). De 
periode van vijf jaar is gekozen omdat we verwachten dat innovatie voor een 
groot aantal bedrijven in de populatie, met name de kleinere, geen continue 
activiteit is. De meting beperken tot een bepaald jaar zou sterke vertekenin
gen kunnen opleveren. Bedrijven kunnen een groot aantal redenen hebben 
om te innoveren. Met de variabele INN RED worden deze redenen geTnventa
riseerd. De volgende vraag is gesteld: Hieronder staan redenen weergege
ven om innovaties door te voeren. Geef aan hoe vaak deze redenen de 
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afgelopen vijf jaar voor u van toepassing waren6
. De bedrijven hadden de 

mogelijkheid te kiezen uit 16 verschillende redenen7
• In de taxonomie van 

Pavitt worden ook uitspraken gedaan over de aard van de innovaties in 
bepaalde sectoren. Deze innovatie-orientatie (INNOR) is door de volgende 
vraag geoperationaliseerd: Hoe zijn de innovaties in uw bedrijf over de 
afgelopen vijf jaar verdeeld over produkt- en procesinnovaties?8 

Het beschikken over redenen om te innoveren en een bepaalde innovatie
orientatie impliceert nog niet dat bepaalde innovaties zonder meer gereali
seerd worden. Hiervoor moeten schaarse hulpbronnen aangesproken en 
ingezet worden. Bedrijven kunnen zelf beschikking hebben over bepaalde 
hulpbronnen (interne hulpbronnen) of zij zijn voor een deel afhankelijk van 
technologische kennis en informatie in het bezit van andere economische 
actoren (externe hulpbronnen). 
Wat betreft de interne hulpbronnen wordt in de eerste plaats gekeken naar 
het in de organisatie aanwezige menselijke kennispotentieel. Dit potentieel 
wordt geoperationaliseerd door het percentage hoger opgeleiden in een 
onderneming (PPHO). In de tweede plaats kunnen middelen of mensen 
ingezet worden voor specifieke research en development-activiteiten (R&D). 
De mate waarin ondernemingen R&D-inspanningen leveren wordt uitgedrukt 
in de R&D-intensiteit (RDI). Deze variabele is gemeten als het percentage 
van het arbeidsvolume in 1992 dat binnen een bedrijf aan R&D is besteed. 
Het benutten van het kennispotentieel of het verrichten van R&D leidt niet 
altijd tot resultaten. 
Een belangrijke vraag is dan ook wie binnen de organisatie in welke mate 
invloed uitoefent op de realisatie van innovaties. Wat betreft deze interne 
beYnvloeding van het innovatieproces is een onderscheid gemaakt naar vier 
primaire bedrijfsfuncties, te weten inkoop, R&D, produktie en marketing of 
verkoop9

• Er is expliciet gekozen voor bedrijfsfuncties en niet voor afdelin
gen. Dit heeft te maken met feit dat de onderzoekspopulatie voor een 
belangrijk deel uit kleine en middelgrote industriele ondernemingen bestaat 

6 De periode van vijf }aar (1987-1992) is gekozen omdat een tangere periode een betere 
afspiegeling geeft van de innovatieve activiteiten van een ondememing. 

7 Meerdere antwoorden zijn mogelijk. De antwoordcategorie§n zijn: <1> nooit; <2> soms; <3> 
regelmatig; <4> vaak; <5> altijd. 

8 Er zijn vijf antwoorr:Jmogelijkheden: <1> aileen procesinnovaties; <2> meer proces- dan 
produktinnovaties; <3> evenveel produkt- als procesinnovaties; <4> meer produkt- dan 
procesinnovaties; <5> aileen produktinnovaties. 

g Deze vier bedri}fsfuncties zijn in de eerste plaats gekozen omdat zij het primaire 
vooribrengingsproces voorstellen. Dit proces kan dan gezien worden als een bedrijfsintem open 
systeem model. In de twaede plaats werden deze functies gekozen omdat zij een operationalise
ring betekenen van Hakanssons transformatie- (R&D- en produktiefunctie) en transactie- (inkoop
en verkoop/marketingfunctie) activiteiten. 
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waarvan te verwachten is dat niet elke bedrijfsfunctie is ondergebracht in een 
specifieke afdeling. De bedrijven werd gevraagd aan te geven hoe vaak een 
bepaalde bedrijfsfunctie de afgelopen vijf jaar ideeen heeft aangedragen 
voor, of een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan de totstandkoming van 
innovaties 10

• Deze variabele is in de tabel terug te vinden onder de naam 
INNIN. 

Ov . h 73 erz1c t .. o r r . . 't Jpera 1ona 1senngen van 1nnovat1Vite1 

Variabele Omschrijving Items 

INN lnnoveerder In de afgelopen 5 jaar geTnnoveerd? 

INNRED lnnovatleredenen (1) Klant vroeg specifiek produkt; (2) Klant vroeg 
specifieke bewerkingsmethode; (3) Concurrent had 
soortgelijk nieuw produkt; (4) Concurrent had soort-
gelijke machine/proces; (5) Kwaliteitsverbetering; 
(6) lnstandhouding marktaandeel; (7) Vergroting 
marktaandeel; (8) Kostprijsverlaging; (9) Verhoging 
produktiesnelheid; (10) Ontdekking nieuwe markt-
behoefte; (11) Technisch ideelvinding; (12) Oplos-
sen van technische produktonvolkomenheden; (13) 
Oplossen van technische produktieproblemen; {14) 
Verbetering van leveringsprestatie; (15) Aanpas-
sing opgelegd vanuit wetgeving; (16) Standaardisa-
tie conform DIN, ISO 

IN NOR lnnovatie-oriantatie Aard van de innovaties: produkt- en/of procesinno-
vatie 

PPHO Menselijk kennis- Percentage werknemers met HBO- of 
potentieel WO-opleiding 

RDI R&D-intensiteit Percentage arbeidsvolume besteed aan R&D 

INN IN Interne bijdragen aan {1) lnkoopfunctie; (2) R&D-functie; (3) Produktie-
het innovatieproces functie; (4) Verkoop-/marketingfunctie 

INNEX Externe bijdragen aan (1) Branche-organisaties; (2) lnnovatie Centra; (3) 
het innovatieproces Kamers van Koophandel; (4) TNO; (5) Commerci-

ele adviesbureaus's; (6) Belangrijke klanten; {7) 
Belangrijke leveranciers; (8) Andere onderneming-
en; (9) Middelbaar Beroepsonderwijs; (10) Hoger 
Beroepsonderwijs; (11) Technische Universiteit 
Eindhoven; {12) Andere universiteiten 

Naast interne hulpbronnen kunnen innoverende bedrijven ook gebruik maken 
van hulpbronnen die buiten de muren van de ondememing liggen. Deze 
externe hulpbronnen zijn in handen van economische actoren die zich in de 

10 Er is gebroik gemaakt van een ordinate schaal: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; <4> 
vaak; <5> altijd. 
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omgeving van de onderneming bevinden. In hoofdstuk 2 volgden we de 
argumenten van Castrogiovanni, die betoogde dat een adequate omschrij
ving van het gebruikte omgevingsniveau van belang is (zie paragraaf 2.2.2). 
Omdat we op deze plaats uitspraken doen met behulp van eigenschappen 
van groepen ondernemingen (zie hieronder) hebben we hier te maken met 
het zogenaamde 'aggregation environment'. In de vragenlijst zijn vier catego
rie~n ondernemingen en instituties onderscheiden: 

Publieke kennisinfrastructuur: door de overheid gefinancierde instellin
gen van onder meer wetenschappelijk en hager beroepsonderwijs, 
primair gericht op onderwijs en onderzoek; 
Private kennisinfrastructuur: organisaties die primair een dienstverle
nende taak hebben in de overdracht van kennis en informatie naar 
ondernemingen; 
Business partners: organisaties die primair gericht zijn op de voort
brenging en verkoop van goederen zonder een specifieke taak tot 
kennisoverdracht, zoals leveranciers en afnemers; 
lntermediairen: organisaties gericht op informatievoorziening aan en 
doorverwijzing van bedrijven. 

Aan de bedrijven is gevraagd welke van deze organisaties in welke mate 
ideeen of belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het innovatieproces11

• 

In totaal worden 12 soorten externe organisaties onderscheiden. Deze 
kunnen in de tabel gevonden worden onder de variabele INNEX. 

Analyseresultaten: 
Per sector is geanalyseerd welke verdelingen er ontstaan op basis van de 
variabelen uit overzicht 7.3. Steeds is nagegaan of er sprake is van duidelijke 
verschillen tussen de sectoren. De resultaten van deze analyses staan in 
tabel7.2. 
Het percentage innoverende ondernemingen (INN) varieert van 62,2% in de 
supplier dominated sector tot 86,6% in de science based sector. Er ontstaat 
een Iichte tweedeling tussen de sectoren supplier dominated en scale 
intensive met een relatief lager percentage innoveerders enerzijds en de 
overige sectoren met hogere percentages anderzjjds. Met uitzondering van 
de business services blijken de sectoren overwegend gericht (INNOR) op de 
realisatie van produktinnovaties. Dit resultaat past in de trend (zie hoofdstuk 
1) waarin de markt zich ontwikkeld tot een 'buyers market'. Door de toegeno
men afnemerssoevereiniteit moeten bedrijven hun produkten in een sterkere 
mate aanpassen aan eisen van afnemers. Hierbij speelt kwaliteit een belang
rijke rol. 
Er is echter wei sprake van enig verschil tussen de sectoren. Met name de 
specialised suppliers en de science based sector tonen een naar verhouding 
hoog percentage bedrijven met overwegend produktinnovaties. Terwijl in de 

11 Meerdere antwoorden zijn moge/ijk. AntwoordcategorietJn: <1> nooit; <2> soms; <3> 
regelmatig; <4> vaak; <5> altijd. 
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business services het hoogste percentage bedrijven met overwegend 
procesinnovaties genoteerd kan worden. 
De variabelen gemiddelde PPHO en RDI vertonen een consistent beeld over 
de sectoren. De sector supplier dominated heeft het laagste percentage 
hoger opgeleiden in dienst en heeft tevens de laagste R&D-intensiteit. De 
sector scale intensive is hiermee vergelijkbaar. Hogere gemiddelden worden 
behaald door de bedrijven in de overige sectoren, waarbij de positie van de 
business services opvallend is. In deze sector is een op de drie werknemers 
HBO of WO geschoold, waarbij een omvangrjjke R&D-inspanning geleverd 
wordt. 

Tabel7.2: De Pavitt-sectoren en innovativiteit: % innoverende ondememingen, innovatie-
or~ntatie % hoaer ooaeleiden en de R&D-intensiteit naar sector. 

Variabelen Sector Verschil-
len 

1 2 3 4 5 

INN 62,2% 66,2% 73,2% 86,6% 71,3% 4>1;4>2 

INNOR: 
vooral proces 32,6% 35,3% 20,0% 20,5% 42,9% 3>2 
vooral produkt 46,7% 39,9% 63,3% 56,6% 40,4% 

PPHO 4,0% 6,3% 9,5% 13,8% 38,9% 3>1; 4>1; 
5>1; 5>2; 
5>3;5>4 

RDI 2,4% 2,0% 4,4% 7,2% 9,6% 4>2; 4>1; 
5>2;5>1; 

5>3 

<1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> science 
based; <5> business services 

In tabel 7.3 wordt een overzicht gegeven van de door de respondenten 
genoemde innovatieredenen. In de kolommen wordt het percentage bedrij
ven in een sector gegeven dat een bepaalde innovatiereden 'vaak' of 'altijd' 
van toepassing acht. 
De tabel moet als volgt gelezen worden. Ongeveer 24% van de bedrijven in 
de sector supplier dominated stelt dat meer dan regelmatig in de afgelopen 
vijf jaar een van de redenen waarom het bedrijf innoveert gelegen is in het 
feit dat klanten om een specifiek (nieuwe) produkt vroegen. Voor de percen
tages in de tabel zijn met andere woorden de antwoordcategorieen 'regel
matig', 'vaak' en 'altijd' samengenomen tot een antwoordcategorie 'regelma
tig of vaker'. 
De antwoorden van de respondenten beperken zich tot een beperkte groep 
redenen. De zes belangrijkste redenen zijn in wisselende volgorden per 
sector: vergroting van het marktaandeel, kwaliteitsverbetering, verhoging van 
de produktiesnelheid, de instandhouding van het marktaandeel, kostprijsver
laging en het verbeteren van de leveringsprestatie. Dit betekent dat de 
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innovatieprocessen van de responderende ondernemingen veelal geinitieerd 
worden als gevolg van redenen die enerzijds te maken hebben met de 
marktpositie van de innoverende onderneming (behoud of vergroting van het 
marktaandeel) terwijl anderzijds vaak redenen genoemd worden die te 
maken hebben met de wens tot verbetering van de interne efficiency van het 
voortbrengingsproces van de onderneming. 

Tabel7 3· Pavitt-sectoren en innovativiteit· innovatieredenen .. 
lnnovatiereden Sector Verschil-
(INN RED) len 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
I. 
m. 
n. 
0. 
p. 

1 2 3 4 5 

24,1% 10,6% 25,5% 20,0% 33,3% 5>2;4>2 
7,1% 7,0% 11,5% 5,4% 11,1% n.s. 
9,3% 5,6% 5,6% 8,8% 6,4% n.s. 
11,4% 1,6% 2,4% 4,0% 1,7% 1>4 
50,0% 44,0% 45,5% 52,4% 51,5% n.s 
44,2% 48,4% 42,7% 37,2% 43,0% n.s 
50,5% 48,1% 40,4% 49,4% 51,6% n.s 
42,1% 36,8% 36,0% 39,5% 39,4% n.s 
45,5% 34,6% 40,9% 35,1% 33,8% n.s 
29,6% 15,7% 11,2% 23,4% 22,2% 1>3; 1>2 
13,1% 8,6% 17,5% 25,3% 16,6% n.s 
22,3% 13,8% 25,8% 23,5% 19,4% n.s 
22,3% 16,8% 22,7% 28,6% 14,5% n.s 
40,2% 29,6% 28,7% 30,5% 40,3% n.s 
7,2% 6,2% 8,0% 6,4% 14,1% n.s 
7,2% 12,5% 11,2% 18,2% 22,3% 2>1;4>1 

Sector: 1 > supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services; 
lnnovatiereden: a. klant vroeg produkt; b. klant vroeg bewerkingsmethode; c. concurrent 
had nieuw produkt; d. concurrent had nieuw proces; e. kwaliteitsverbetering; f. behoud 
marktaandeel; g. vergroting marktaandeel; h. kostprijsverlaging; i. Verhoging produktie
snelheid; j. nieuwe marktbehoefte; k. technisch idee; I. oplossen produktonvolkomenhe
den; m. oplossen produktieproblemen; n. verbeteren leverprestatie; o. aanpassing aan 
wetgeving; p. standaardisatie conform DIN/ISO. 

Tevens valt op dater slechts in een beperkt aantal gevallen sprake is van 
duidelijke verschillen tussen de sectoren. In slechts drie van de 16 antwoord
mogelijkheden kan een significant verschil tussen sectoren vastgesteld 
worden: 

Bedrijven in de business services en de science based geven aan dat 
zij vaker innoveren dan bedrijven uit de sector scale intensive omdat 
klanten specifieke (nieuwe) produkten vroegen; 
De ontdekking van een nieuwe marktbehoefte is voor bedrijven in de 
supplier dominated sector vaker een reden tot innovatie dan voor 
bedrijven uit de sectoren specialised suppliers en scale intensive; 
Tenslotte is standaardisatie conform DIN/ISO voor bedrijven uit de 
sectoren scale intensive en science based vaker een reden om te 
innoveren dan voor bedrijven uit de supplier dominated sector. 
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Als het kennelijk zo is dat er tussen de sectoren weinig verschillen bestaan 
als het gaat om innovatieredenen dan is wellicht de innovatie-orientatie van 
innoveerders meer onderscheidend. lmmers, men kan verwachten dat 
produktinnoveerders vaker aangeven dat zij innoveren op basis van marktre
denen, terwijl procesinnoveerders eerder nadruk zullen leggen op zaken die 
de efficiency van hun produktieproces betreffen. Hiertoe is een verschillen
analyse uitgevoerd met de volgende vraag: Verschillen proces- en produktin
noveerders in de redenen die zij aangeven om te innoveren? De resultaten 
van deze analyse kunnen als volgt worden samengevat. 

T bel . d a 7.4: lnnovat~ere enen voor proces- en oroduktinnoveerders: verschillenanalvse 

Proces > produkt Produkt > proces 

Klant vroeg specifieke bewerkingsmethode Klant vroeg specifiek (nieuw) produkt 
Kwaliteitsverbetering Concurrent had soortgelijk nieuw produkt 
Kostprijsverlaging Ontdekking nieuwe marktbehoefte 
Verhoging produktiesnelheid 
Verbetering leveringsprestatie 

Bij acht van de zestien innovatieredenen is sprake van een significant 
verschil tussen proces- en produktinnoveerders. De betrokken redenen 
worden in de tabel opgesomd. In de linkerkolom van de tabel zijn de gemid
delden van procesinnoveerders groter dan die van produktinnoveerders. In 
de rechterkolom is het omgekeerde het geval. Duidelijk blijkt dat procesinno
veerders in vergelijking met produktinnoveerders efficiencyredenen de 
boventoon Iaten voeren, terwijl produktinnoveerders reageren op marktsigna
len in de zin van ingaan op klantwensen, inspelen op een nieuwe behoefte of 
reageren op de concurrentie. Hieruit blijkt dat niet de sector waarin de 
ondememing actief is maar het onderscheid tussen produkt- en procesinno
vatie iets zegt over de aard van redenen waarom ondernemingen innoveren. 

Naast uitspraken over innovatieredenen gaat Pavitt ook in op de herkomst en 
betekenis van de voor het innovatieproces benodigde hulpbronnen. Zo wordt 
bijvoorbeeld het innovatieproces van bedrijven in de supplier dominated 
sector in hoge mate beTnvloed door leveranciers (m.n. van machines en 
produktonderdelen), terwijl de bedrijven in de science based sector in sterke 
mate hun interne R&D benutten. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is in de 
vragenlijst ook aandacht besteed aan de herkomst en betekenis van hulp
bronnen voor innovatie. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de 
invloed van interne bedrijfsfuncties en externe economische actoren. In tabel 
7.5 wordt eerst ingegaan op de bijdragen van interne bedrijfsfuncties aan het 
innovatieproces. 1 

De tabel dient als volgt gelezen te worden: Bijna 71% van de bedrijven in de 
supplier dominated sector zegt dat de marketing- en verkoopfunctie regelma
tig of vaker belangrijke bijdragen Ievert aan het innovatieproces. Als we naar 
de verdelingen kijken binnen de sectoren dan blijkt dat de bijdragen van de 
marketing- en verkoopfunctie een belangrijke hulpbron voor de bedrijven 
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vormt. Deze functie wordt gevolgd door de produktie- en de R&D-functie. In 
aile vijf de sectoren is de bijdrage van de inkoopfunctie het geringst. Kijken 
we naar de hoogte van de percentages dan valt op dat de bedrijven in de 
science based sector hun interne hulpbronnen het stevigst lijken te benutten. 
Duidelijke verschillen blijken er te bestaan tussen de business services 
enerzijds en de science based sector en de supplier dominated sector 
anderzijds respectievelijk wat betreft de invloed van de inkoopfunctie en de 
produktiefunctie. 

Tbl75 D a e .. i 1 d · t bed "fsfu cr h t" e rna e van nv oe van 1neme r111 n res op e rnnova 1eproces naar sector 

Bedrijfs- Sector Verschil-
functie(INNIN) len 

1 2 3 4 5 

Marketing/verkoop 70,9% 61,8% 57,9% 75,1% 70,0% n.s. 
R&D 45,1% 56,6% 48,6% 57,0% 54,5% n.s. 
lnkoop 23,6% 23,8% 25,9% 31.4% 9,4% 4>5 
Produktie 60,2% 58,4% 51,6% 59,3% 44,8% 1>5 

<1 > supplier dominated; <2> Scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> science 
based; <5> business services 

Naast interne hulpbronnen kunnen innoverende ondernemingen ook gebruik 
maken van hulpbronnen die in het bezit zijn van actoren buiten de muren van 
de ondememing. Zeals reeds eerder gezegd is aan de bedrijven gevraagd 
welke actoren in welke mate ideean voor of belangrijke bijdragen aan het 
innovatieproces hebben geleverd. Ook hier zijn de antwoordcategorieen 
'regelmatig', 'vaak' en 'altijd' samengevoegd tot de categorie 'regelmatig of 
vaker'. De resultaten per sector worden in tabel7.6 gepresenteerd. 
ldeeen voor of belangrijke bijdragen aan het innovatieproces worden volgens 
de innoveerders in sterke mate geleverd door belangrijke klanten, leveran
ciers en andere ondememingen. Zo zegt ruim 66% van de innoverende 
bedrijven in de science base sector dat belangrijke klanten regelmatig of 
vaker ideeen leveren voor of belangrijke bijdragen leveren aan de totstand
koming van innovaties. Kortom, de innoveerders benutten vooral de hulp
bronnen van hun directe zakelijke partners. Toch zijn er hier enkefe verschil
len te constateren. De bijdragen van belangrijke klanten aan het innovatie
proces is naar verhouding het minst belangrijk voor de bedrijven in de scale 
intensive sector. Bijna 43% van de ondernemingen in deze sector zegt dat 
deze categorie van belang is. In de andere sectoren is dit percentage 
belangrijk hoger. De sector supplier dominated doet zijn naam maar gedeef
telijk eer aan omdat de afnemers vaker invloed op het innovatieproces blijken 
te hebben dan de leveranciers. Daar staat echter tegenover dat bijna 41% 
van de bedrijven in deze sector aangeeft dat leveranciers een belangrijke 
invloed hebben. De percentages in de andere sectoren zijn aanzienlijk lager. 
Bovendien zijn andere ondernemingen (20%), m.n. concurrenten, eveneens 
relatief belangrijk. De term 'supplier dominated' moet dan ook met enige 
nuance gebruikt worden. 
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Op grote afstand worden de klanten en leveranciers gevolgd door de andere 
externe economische actoren. Voor de supplier dominated sector spelen 
hierbij de branche-organisaties en het hoger beroepsonderwijs nog enige rol 
van betekenis. Respectievelijk 12,3% en 5,7% van de innoverende bedrijven 
in deze sector zegt dat deze actoren regelmatig of vaker invloed op het 
innovatieproces hebben. Ook voor de bedrijven in de scale intensive sector 
blijken de branche-organisaties enigszins van belang. Bovendien spelen 
wetenschappelijke onderwijsinstellingen een kleine rot in deze sector. De 
specialised suppliers benutten innovatie centra. Een kleine 6% van de 
ondernemingen in deze sector noemt de IC's van betekenis. Bedrijven uit de 
science based sector benutten naast hun branche-organisaties (7,6%) en de 
innovatie centra (7,5%) ook nog de hulpbronnen in het bezit van het hoger 
beroepsonderwijs. Ongeveer 1 op de 10 ondernemingen in de sector is van 
mening dat dit type onderwijsinstellingen relevante bijdragen aan hun 
innovatieprocessen Ievert. De professionele dienstverleners benutten, naast 
hun leveranciers en afnemers, de hulpbronnen van universitaire instellingen 
(TUE 9,9%; ander WO 6,5%) en die van commerciale adviesbureaus. 

Tabel7.6: De mate van invloed van externe economische actoren op het innovatieproces naar 
sector 

Externe Sector Verschillen 
bijdragen 
(INNEX) 1 2 3 4 5 

(a) 
(b) 
(C) 
(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
(j) 
(k) 
(I) 

12,3% 9,2% 1,2% 7,6% 3,1% 1>3 
2,2% 4,8% 5,8% 7,5% 3,2% n.s. 
2,2% 2,3% 4,7% 2,5% 0,0% n.s. 
2,3% 3,9% 4,7% 1,3% 4,8% n.s. 
2,2% 1,5% 2,3% 0,0% 6,3% n.s. 

61,6% 42,9% 59,2% 66,4% 63,1% 4>2;3>2;5>2 
40,9% 25,0% 11,8% 29,3% 29,4% 1>3 
20,0% 14,8% 6,4% 6,4% 14,1% n.s. 
2,3% 4,0% 1,2% 1,3% 5,1% n.s. 
5,7% 6,4% 2,3% 10,1% 4,8% n.s. 
2,3% 6,4% 2,3% 2,5% 9,9% n.s. 
2,3% 7,9% 2,3% 2,6% 6,5% n.s. 

Sector: <1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services 
Externe bijdragen: (a) Branche-organisaties; (b) lnnovatie Centra; (c) Kamers van 
Koophandel; (d) TNO; (e) Commerci~le. adviesbureaus's; (f) Belangrijke klanten; (g) 
Belangrijke leveranciers; (h) Andere bedrijven; (i) MBO; 0) HBO; (k) TUE; (I) Ander WO. 

Samengevat gaat de sterkste invloed op het innovatieproces in aile sectoren 
uit van afnemers en leveranciers. Zowel de bijdragen van organisaties uit de 
private als die van de publieke kennisinfrastructuur steken hier mager bij af. 
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7.5 De Pavitt-taxonomie: economische prestaties 

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de economische prestaties van de 
bedrijven die ingedeeld zijn in de Pavitt-sectoren. Er wordt onder meer 
ingegaan op de vraag hoe het is gesteld met de exportprestaties en welke de 
omvang is van de economische groei die in de diverse sectoren wordt 
gerealiseerd. 

Operationaliseringen: 
De omzet die een onderneming realiseert kent een bepaalde geografische 
herkomst. Sommige bedrijven zijn sterk op de eigen regio gericht, terwijl 
andere ondernemingen een belangrijk gedeelte van de omzet buiten Neder
land genereren. De regionale inbedding van de omzet wordt tot uitdrukking 
gebracht met de regionale afzetquote (RAQ). Deze quote geeft aan welke 
gedeelte van de omzet wordt afgezet binnen een straal van 20 kilometer 
rond de vestigingsplaats van de betrokken onderneming. De exportprestatie 
is gemeten met de exportquote (EQ), dat wil zeggen het percentage van de 
omzet dat in het buitenland wordt gerealiseerd. 

Overzicht 7.4: Ooerationaliserinaen van economische orestaties 

Variabele Omschrijving Antwoordmogelijkheden 

RAQ Regionale afzetquote: <1> 0% tot 20%; <2> 20% tot 40%; <3> 40% 
Deel van de omzet afgezet tot 60%; <4> 60% tot 80%; <5> 80% of meer 
binnen straal van 20 km 

EQ Exportquote: deal van de <1> 0%; <2> 1-10%; <3> 10-20%; <4> 20-30%; 
omzet dat wordt <5> 30-40%; <6> 40-50%; <7> 50-60%; <8> 
geexporteerd 60-70%; <9> 70% ofmeer 

NBR Netto bedrijfsresultaat - winst 
in 1992 - verlies 

GPGO Omzetgroei Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de 
1987-1992 omzet in de periode 1987-1992 

GPAV Arbeidsvolumegroei Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van hat 
1987-1992 arbeidsvolume in de periode 1987-1992 

De variabele NBR meet het netto bedrijfsresultaat van een onderneming in 
1992. Bedrijven konden kiezen uit twee antwoordmogelijkheden: winst of 
verlies. De economische groei van een ondememing wordt op twee manie
ren geoperationaliseerd. In de eerste plaats door de variabele GPG012

• Deze 

12 Nu kan groei van de omzet een gevotg zijn van inteme groei of van exteme groei (fusie of 
ovemame). Oat de hiema gepresenteerde groeicijfers vee/a/ betrekking hebben op intern 
gerealiseerde groei kan opgemaakt worden uit de combinatie van deze cijfers met gegevens uit 
een andere vraag uit de enqu~te. Bij de strategie-items wordt gevraagd naar die strategische 
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beschrijft de nominate gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de omzet 
in de periode 1987 tot en met 199213

• In de tweede plaats kan de economi
sche groei tot uitdrukking gebracht worden via de groei van het arbeidsvolu
me. De variabele GPAV meet de gemiddelde jaarlijkse groei van het arbeids
volume in de periode 1987 tot en met 1992. Deze variabele is op dezelfde 
wijze berekend als GPGO. Hieronder worden per sector de analyseresulta
ten gepresenteerd en besproken. 

Analyseresultaten: 
Bij de variabele regionale afzetquote (RAQ) staat in de kolommen onder de 
sectoren steeds het percentage bedrijven in een sector dat 60% of meer 
afzet binnen een straal van 20 kilometer rond de eigen vestigingsplaats. Uit 
de cijfers blijkt dat de scale intensive sector het sterkst gericht is op het 
lokale afzetgebied. Ruim 18% van de bedrijven in deze sector zet 60% of 
meer van de totale omzet lokaal af. Hieruit blijkt dat deze sector veel toeleve
ranciers bevat, van onder andere metaalprodukten en bouwmaterialen, die 
sterk gericht zijn op lokale uitbesteders. Ook de supplier dominated sector en 
de professionele dienstverleners zijn, zij het in mindere mate, qua afzet voor 
een deel van de eigen vestigingsregio afhankelijk. De bedrijven in de science 
based sector zijn duidelijk niet lokaal gericht. Slechts 4% van de bedrijven in 
deze sector is gericht op de eigen regio. 
De mate waarin de bedrijven in de sectoren op intemationale markten actief 
zijn wordt tot uitdrukking gebracht met de exportquote (EQ). De exportpres
tatie van bedrijven in sectoren wordt op twee manieren benaderd. In de 
eerste plaats is gekeken naar het percentage bedrijven in een sector zonder 
enige export (exportquote = 0%). Op grond van de cijfers in de tabel kan 
worden geconcludeerd dat de business services de sector is met het hoog
ste percentage niet-exporteurs. Deze sector wordt gevolgd door twee andere 
sectoren, namelijk supplier dominated en scale intensive. Een relatief laag 
percentage niet-exporteurs wordt gevonden in de sectoren specialised 
suppliers en science based. 
Een tweede manier om de exportprestatie van bedrijven in sectoren te 
benaderen is door te kijken naar het percentage 'grote' exporteurs in een 
sector. 'Groot' wit in dit verband zeggen, bedrijven die 50% of meer van hun 
omzet exporteren. Deze grote exporteurs kunnen in twee sectoren gevonden 
worden: specialised suppliers en science based. In de eerstgenoemde sector 
exporteert ongeveer 1 op de drie ondernemingen meer dan 50% van de 
omzet. Voor de science based sector is dat ongeveer een op de vier bedrij
ven. Deze sectoren worden gevolgd door de scale intensive sector, waarin 1 
op de 5 bedrijven een grote exporteur is en de overige twee sectoren 

activlteiten die in de beschouwde periode nadruk hebben gekregen. Hler blijkt dat bijna 82% van 
de bedrijven geen of enige nadruk heeft ge/egd op fusie en ovemame. 

13 GPGO wordt berekend als: 
((omzetwaarde 1992- omzetwaan:fe 1987) I omzetwaan:fe 1987} * 100. 
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supplier dominated en business services waarin ongeveer 1 op de 1 0 
bedrijven 50% of meer exporteert. 

T b I 7 7 De P ·u ct . h tat' a e .. av1 -se oren: econom1sc e pres 1es 

Variabelen Sector Verschil-
len 

1 2 3 4 5 

RAQ (~60%) 17,5% 18,3% 14,7% 4,2% 15,4% 2>4 

EQ: 4>5; 4>1; 
Geen export 26,2% 28,4% 13,8% 13,4% 48,0% 3>5; 
~50% 13,4% 18,7% 34,2% 27,9% 11,2% 3>1;3>2 

NBR: 
%winst 74,8% 77,9% 75,6% 67,0% 70,4% n.s. 

GPGO 11,9% 11,4% 10.2% 19,0% 17,3% 4>3; 4>2; 
5>3; 5>2 

GPAV 7,4% 9,5% 8,2% 15,5% 51,7% 5>3; 5>2; 
5>1 

<1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> science 
based; <5> business services 

Een combinatie van de exportquote met de regionale afzetquote maakt het 
mogelijk te typeren welke sectoren qua afzet sterk regionaal, dan wei 
nationaal of internationaal gericht zijn. 
Supplier dominated en de business services zijn op grand van relatief hoge 
percentages bedrijven met een hoge regionale afzetquote, hoge percentages 
niet-exporteurs en lage percentages grate exporteurs te typeren als sectoren 
die overwegend op de regionale en nationale afzetmarkt opereren. De 
bedrijven in de sector 'scale intensive' opereren vooral op de lokale en de 
nationale markt. Dit blijkt uit de relatief hoge percentages bij de regionale 
afzetquote en het eveneens hoge percentage niet-exporteurs. De sectoren 
specialised suppliers en science based kennen de sterkste internationale 
oril!ntatie getuige het hoge aandeel bedrijven dat meer dan 50% van hun 
omzet exporteert. Hierbij moet worden aangetekend dat een aantal bedrijven 
in de sector specialised suppliers hun produkten op lokale markten afzet. 
Anders gezegd, de sector specialised suppliers bevat een qua afzet gediffe
rentieerde groep bedrijven die aan de ene kant gericht zijn op lokale markten 
en aan de andere kant een sterke internationale oriantatie hebben. 
De groei van de onderneming is op twee manieren tot uitdrukking gebracht. 
Enerzijds via de groei van de omzet, anderzijds via de groei van het arbeids
volume. Beide indicatoren beslaan de periode 1987-1992. De omzetgroei 
wordt gemeten als de gemiddelde jaarlijkse procentuele nominale ornzetgroei 
van bedrijven in sectoren. Uit de tabel blijkt dat de sectoren in twee groepen 
in te delen zijn. De eerste groep sectoren heeft in de beschouwde periode 
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een gemiddelde groei behaald van circa 11%. Het gaat om de volgende 
sectoren: specialised suppliers, scale intensive en supplier dominated. De 
tweede groep omvat twee sectoren, science based en business services, die 
een duidelijk hogere groei van de omzet weten te realiseren. Het beeld voor 
de gemiddelde groei van het arbeidsvolume komt hiermee overeen. Opval
lend is de sterke groei van het arbeidsvolume van de business services. De 
hoogte van dit cijfer heeft deels te maken met enerzijds de relatieve overver
tegenwoordiging van jonge bedrijven in deze sector en anderzijds de relatief 
kleine schaal van de ondememingen in deze sector. Een kleine absolute 
groei van het arbeidsvolume vertaalt zich dan snel in een omvangrijke 
procentuele groei. 

7.6 Conclusies 

In dit hoofdstuk stond de door Pavitt ontwikkelde taxonomie van sectoren 
centraal. Pavitt benoemt, op grond van een aantal criteria, vier sectoren 
waarin een groot aantal bedrijfsklassen kan worden ondergebracht. Hiermee 
beoogt hij sectorale patronen van technologische ontwikkeling bloot te 
leggen. Deze indeling is op onze dataset toegepast. Vervolgens is de vraag 
gesteld of de door Pavitt waargenomen patronen ook op de dataset van 
toepassing zijn. Achtereenvolgens is gekeken naar bedrijfskenmerken, 
indicatoren van innovativiteit en economische prestaties van de in de secto
ren ingedeelde bedrijven. 
We zijn nu op een punt gekomen waarop we de balans op kunnen maken. 
Hiervoor maken we een vergelijking tussen aan de ene kant de door Pavitt 
gebruikte criteria en waargenomen patronen en aan de andere kant onze 
empirische bevindingen. In overzicht 7.5 wordt deze vergelijking gepresen
teerd. Zoals reeds eerder is gesteld onderscheiden wij, op grond van perso
nele omvang en R&D-inspanning, een vijfde sector. Deze sector, business 
services, wordt door Pavitt in de sector supplier dominated ondergebracht. 
De geconstateerde hoge R&D-intensiteit van de Brabantse professionele 
dienstverleners rechtvaardigt o.i. een indeling in een aparte sector. 
Een eerste indicator die Pavitt in beschouwing heeft genomen is de omvang 
van de ondernemingen in sectoren. De vergelijking Ievert weinig verschillen. 
Men moet echter wei oog hebben voor de specifieke structuur van de 
Nederlandse, en ook de Brabantse economie, waarin naar Europese maat
staven gezien zeer veel kleine ondernemingen voorkomen en slechts enkele 
zeer grote (> 500 werknemers) aanwezig zijn. Met dit gegeven in het achter
hoofd voldoet de dataset op dit punt aan de verwachtingen. 
Een tweede indicator is de R&D-inspanning van de bedrjjven in de sectoren. 
Aileen de sector scale intensive wijkt af. Bij Pavitt wordt deze sector geken
merkt door een relatief hoge R&D-inspanning, terwijl de Brabantse bedrijven 
in deze sector juist gekenmerkt worden door een relatief lage R&D-intensi
teit. De verklaring voor dit verschil moet vooral gezocht worden in de geringe 
aanwezigheid van klassen van grootschalige industria zoals staal-, glas- of 
scheepsbouwindustrie in de Brabantse economie. 
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Overzicht 7.5: Beoordelina van de bruikbaarheid van de Pavitt-taxonomie 

Pavitt-sector Kenmerken Pavitt Kenmerken dataset 

SUPPLIER Kleinschalig Gemiddelde personele omvang: 
DOMINATED Lage R&D-prestatie 60w.p. 

Sterke externe invloeden op RDI:2,4% 
innovatieproces Intern: marketing en produktie 
Nadruk op procesinnovaties Extern: klanten, leveranciers, andere 

ondernemingen, branche-organisaties 
Vooral produktinnovaties 

SCALE Grootschalig Gemiddelde personele omvang: 
INTENSIVE Hoge R&D-prestatie 86w.p. 

Sterke interne gerichtheid RDI: 2,0% 
Nadruk op procesinnovaties Intern: marketing, produktie, R&D 

Extern: klanten, leveranciers, andere 
ondernemingen, branche-organisaties 
Zowel produkt- als procesinnovaties 

SPECIALISED Kleinschalig Gemiddelde personele omvang: 
SUPPLIERS Hoge R&D-prestatie 65w.p. 

Sterke externe gerichtheid RDI: 4,4% 
Nadruk op produktinnovaties Intern: marketing, produktie 

Extern: klanten, leveranciers, andere 
ondernemingen, lnnovatie Centra 
Vooral produktinnovaties 

SCIENCE Grootschalig Gemiddelde personele omvang: 
BASED Hoge R&D-prestatie 105 w.p. 

Veel 'inhouse R&D' RDI: 7,2% 
Externe gerichtheid op weten- Intern: marketing, produktie, R&D 
schap en universiteit Extern: klanten, leveranciers, HBO, 
Zowel produkt- als procesin- branche-organisaties, lnnovatie Cen-
novaties tra 

Vooral produktinnovaties 

BUSINESS n.a. Gemiddelde personele omvang: 
SERVICES 32w.p. 

RDI: 9,6% 
Intern: marketing, R&D 
Extern: klanten, leveranciers, andere 
ondernemingen, WO 
Zowel produkt- als procesinnovaties 

Met betrekking tot de vraag welke de primaire bronnen van technologische 
kennis voor de sectoren zijn, komt Pavitt voor de sector supplier dominated 
tot de conclusie dat met name leveranciers van machines/gereedschappen 
en materialen het belangrijkste zijn. Onze data geven voor deze sector een 
iets genuanceerder beeld. Wat betreft de interne bijdragen Ievert de 
marketing- en verkoopfunctie een frequente bijdrage aan het innovatiepro
ces, gevolgd door de produktiefunctie. Externe bijdragen aan het innovatie
proces worden in de eerste plaats vooral geleverd door belangrijke afne
mers. In de tweede plaats, zij het in mindere mate, door leveranciers. Dit 
Ievert een beeld op dat de innovatieprocessen voor deze sector door zowel 
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interne als externe hulpbronnen gevoed wordt. Hierdoor lijkt de typering van 
deze sector onterecht. Daar staat tegenover dat de invloed van leveranciers 
op het innovatieproces in deze sector in vergelijking met de andere sectoren 
het sterkst is. In deze zin is de typering wei op zijn plaats. Hieruit volgt dat de 
typering van deze sector een relatieve betekenis heeft. 
De innovatieprocessen in de scale intensive sector staan volgens Pavitt 
vooral onder invloed van de produktie- en R&D-functie aan de ene kant en 
leveranciers aan de andere kant. Het beeld dat uit onze data naar voren 
komt, komt wat de interne hulpbronnen betreft hier in grote lijnen mee 
overeen. Hierbij moet echter wei opgemerkt worden dat ook de marketing
en verkoopfunctie een belangrijke rol speelt. Van de economische actoren in 
de omgeving van de onderneming blijken, in tegenstelling tot hetgeen Pavitt 
gesteld heeft, vooral de afnemers van belang te zijn voor het innovatiepro
ces. Zij worden op enige afstand gevolgd door leveranciers en andere 
ondernemingen. De door Pavitt bemerkte interne gerichtheid van deze sector 
wordt in enige mate door onze analyses bevestigd aangezien de balans 
tussen interne en externe beTnvloeding ten gunste van de eerste doorslaat. 
De sector specialised suppliers wordt in de taxonomie van Pavitt onder meer 
gekenmerkt door zijn sterke externe gerichtheid op afnemers. Onze analyses 
bevestigen dit beeld in die zin dat de externe beTnvloeding in deze sector 
nagenoeg geheel voor rekening komt van belangrijke afnemers. Daamaast 
spelen twee interne bedrijfsfuncties een rol. 
De bedrijven in de science based sector combineren volgens Pavitt in sterke 
mate interne en externe hulpbronnen. Hierbij zou de interne bijdrage vooral 
van de R&D- en produktie-functie komen, terwijl de externe bijdrage vooral 
bestaat uit de benutting van de publieke kennisinfrastructuur. Deze karakteri
seringen zijn ook op de Brabantse bedrijven in deze sector van toepassing. 
In vergelijking met de andere sectoren benutten deze bedrijven hun interne 
hulpbronnen het sterkst, terwijl ook externe hulpbronnen (afnemers, leveran
ciers, onderwijsinstellingen) een rol van betekenis hebben. 
Zoals gezegd onderscheiden wij nog een vijfde sector: de business services. 
Deze sector wordt door Pavitt in de sector supplier dominated geplaatst. 
Hetgeen zou betekenen dat de innovatieprocessen in sterke mate onder 
invloed zouden staan van leveranciers. De kenmerken van de Brabantse 
business services wijken hier duidelijk van af. De interne beYnvloeding is 
vooral afkomstig van de marketing- en R&D-functie, terwijl belangrijke 
klanten verantwoordelijk blijken te zijn voor de externe bijdragen. Daar komt 
nog bij dat de bedrijven in deze sector naar verhouding vaak de publieke 
kennisinfrastructuur benutten, met name universitaire instellingen. 
Nogal wat verschillen doen zich voor tussen de Pavitt- en de Brabantse 
bedrijven als het gaat om de innovatie-ori~ntatie. Aileen voor de sector 
specialised suppliers zijn er geen verschillen. In de andere sectoren domine
ren de produktinnovaties. 
Op grond van het bovenstaande trekken wij de conclusie dat de door Pavitt 
opgestelde taxonomie van sectoren ook voor ons een bruikbaar uitgangspunt 
vormt. Dit heeft zowel een theoretische als een praktisch-empirische beteke
nis. De theoretische betekenis bestaat in de eerste plaats uit de constatering 
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dat de voortbrenging, adoptie en verspreiding van technologische innovaties 
tussen sectoren inderdaad verschillend is. Zowel de aard van de innovaties, 
de redenen tot innovatie als de mate waarin benodigde hulpbronnen worden 
ingezet voor innovatie zijn per sector verschillend. Een diversiteit die in de 
neo-klassieke theorievorming niet of nauwelijks onderkend wordt en die niet 
in een enkele modelparameter gevangen kan worden. 
In de tweede plaats komt naar voren dat bedrijven in deze context niet 
beschouwd mogen worden als homogene economische actoren. Er blijken 
tussen bedrijven grote verschillen te bestaan wat betreft hun kenmerken, 
innovativiteit en economische prestaties. Heterogeniteit voert de boventoon. 
In de derde plaats blijkt dat innoverende bedrijven ingebed zijn in economi
sche structuren die bestaan uit verschillende configuraties van organisaties 
die het innovatieproces beinvloeden. Hiermee wordt een eerste aanzet 
gegeven voor de beantwoording van de probleemstelling aangezien de 
specifieke aard van de innovatieprocessen in de sectoren vraagt om de 
benutting van specifieke delen van de omgeving van de innoverende bedrij
ven. De omgeving van het innoverende bedrijf is niet 'faceless' en moet niet 
gezien worden als een 'sea of market relations'. 
De praktisch-empirische betekenis van de nu geconstrueerde taxonomie ligt 
enerzijds besloten in het feit dat bedrijven niet aileen ingedeeld worden op 
basis van hun economische hoofdactiviteit zoals bjjvoorbeeld in de SBI het 
geval is, maar vooral op grond van indicatoren die in het domain van de 
technologische innovatie liggen. De taxonomie sluit daarmee beter aan bij de 
inhoud van dit onderzoek. Anderzijds kan de taxonomie beschouwd worden 
als een vorm van data-reductie waardoor het eenvoudiger wordt uitspraken 
te doen over groepen bedrijven. In de analyses die in de volgende hoofdstuk
ken zullen worden uitgevoerd zal dan ook vaak van deze indeling gebruik 
gemaakt worden. 
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8. Organisatie en omgeving: 
Khandwalla revisited 

8.1 lnleiding 

In het tweede hoofdstuk van dit onderzoek werd ingegaan op de problema
tiek van de relaties tussen organisaties en hun omgeving en werd een aantal 
auteurs onder wie de Canadese organisatiesocioloog Khandwalla gelntrodu
ceerd. Daar werd geconcludeerd dat voor een zinvolle analyse van deze 
relatie het enerzijds verstandig was een organisatie te zien als een systeem 
bestaande uit een primair en een secundair proces. Met name de input- en 
outputfase van het primaire proces waren van belang, via uitwisselingen van 
o.a. goederen en informatie, voor de relatie met de omgeving. Anderzijds, zo 
werd betoogd, diende de omgeving te worden onderscheiden naar niveaus 
(b.v. macro- of taakomgeving) en naar dimensies of eigenschappen van die 
omgeving (complexiteit of onzekerheid). 
Van belang is nu op welke wijze de relaties tussen organisatie en omgeving 
gestalte krijgt. Een manier om deze relatie vorm te geven bestaat uit de 
relatie tussen ervaren omgevingsonzekerheid en de inzet van institutionele 
voorzieningen. Uit de literatuur die in hoofdstuk 2 naar voren is gebracht blijkt 
dat organisaties trachten voorzieningen te treffen ten einde de gevoelde 
complexiteit of onzekerheid te reduceren. 
In het Iicht van het bovenstaande worden in dit hoofdstuk drie vraagstellingen 
aan de orde gesteld. De eerste vraagstelling (8.1) heeft betrekking op de 
ervaren omgevingsonzekerheid. Deze vraagstelling luidt: 
In welke mate ervaren organisaties omgevingsonzekerheid en welke ver
schillen bestaan er tussen (1) de sectoren, (2) grote en kleine organisaties, 
en (3) proces- en produktinnoveerders in de mate waarin zij deze onzeker
heid ervaren? 
Zoals we in hoofdstuk 2 gezien hebben nemen organisaties maatregelen 
(voorzieningen) ter reductie van de ervaren onzekerheid. De mate waarin zij 
dit doen en de mate waarin er sprake is van verschillen tussen de bedrijven 
komt in de tweede vraagstelling (8.2) aan de orde: 
In welke mate beschikken de organisaties over voorzieningen en welke 
verschil/en bestaan er tussen (1) de sectoren, (2) grote en kleine organisa
ties, en (3) proces- en produktinnoveerders in de mate waarin zij over deze 
voorzieningen beschikken? 
Het antwoord op deze twee vraagstellingen geeft inzicht in de mate van 
ervaren veranderlijkheid van de omgeving en de omvang van voorzieningen 
zonder dat beide in samenhang worden gebracht. Deze samenhang wordt 
aangebracht in de derde vraagstelling (8.3): 
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In welke mate hangt de door de organisaties gepercipieerde omgevingsonze
kerheid samen met de mate waarin zij voorzieningen treffen om deze 
onzekerheid te reduceren en in hoeverre zijn deze samenhangen verschil
/end voor (1) sectoren, (2) grote en kleine organisaties, en (3) proces- en 
produktinnoveerders? 
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 8.2 worden de theore
tische achtergronden van de vraagstellingen toegelicht en wordt het gebruik
te analysemodel gepresenteerd. In paragraaf 8.3 worden de vraagstellingen 
8.1 en 8.2 behandeld, waarna in paragraaf 8.4 in de beantwoording van 
vraagstelling 8.3 wordt voorzien. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 8.5 
afgesloten met een samenvatting van de belangrijkste resultaten en enkele 
conclusies. 

8.2 Omgevlngsdynamiek en lnstitutlonele voorzienlngen 

De Canadees Khandwalla (1972) legt een relatie tussen de door organisaties 
ervaren omgevingsonzekerheid en de mate waarin deze organisaties 
voorzieningen treffen om deze onzekerheid te reduceren. Hij is van mening 
dat onzekerheid het planningsproces van een organisatie bemoeilijkt. Is er 
bijvoorbeeld onzekerheid over de prijsontwikkeling dan heeft een organisatie 
problemen om de toekomstige produktiecapaciteit te plannen. 
Aangezien onzekerheid over de ontwikkelingen in de omgeving het plan
ningsproces bemoeilijkt trachten organisaties deze onzekerheid te reduceren 
of op zijn minst te structureren. In navolging van Leavitt geeft Khandwalla 
(1972: 299) drie typen, analytisch te onderscheiden, voorzieningen, te weten 
menselijke, structurale en technocratische voorzieningen, die onzekerheids
reductie mogelijk moeten maken. 
Menselijke voorzieningen zijn gericht op onzekerheidsreductie via 'all 
channels' beslissingsprocessen waarin deskundigheid een belangrijke rot 
speelt. Participatief management, training en opleiding van personeel zijn 
voorbeelden van instrumenten om dit in een organisatie mogelijk te maken 
(1972: 303). Structurele voorzieningen zijn gericht op onzekerheidsreductie 
via het permanenter afschermen van de organisatie van een onrustige 
omgeving. Voorbeelden van dergelijke voorzieningen zijn verticale integratie, 
lange termijn contracten of andere vormen van samenwerking. Technocrati
sche voorzieningen hebben tot functie onzekere of complexe informatie in de 
organisatie te absorberen. Dit vereist in vele gevallen de tussenkomst van 
deskundigen die de informatie uit de omgeving 'vertalen' naar een voor de 
organisatie bruikbare vorm. Khandwalla noemt als voorbeelden van dit type 
voorzieningen onder meer het systematisch zoeken naar groeimogelijkheden 
of het verrichten van onderzoek en ontwikkeling (R&D). Wij kunnen hier aan 
toevoegen dat innoveren in dit bredere verband gezien kan worden als een 
technocratische voorziening. Wij hebben hiervoor (paragraaf 2.1) reeds 
opgemerkt dat innoveren een reageren of anticiperen op ontwikkelingen in 
de omgeving is. 
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Zowel voor de menselijke, als voor de structurale en technocratische voor
zieningen postuleert Khandwalla een positieve samenhang met de omge
vingsonzekerheid. Met betrekking tot de structurale voorzieningen stelt hij 
bijvoorbeeld (1972: 300): 'The greater the environmental uncertainty, the 
more will an organization try to insulate itself by structural devices like 
vertical integration and forward contracts'. 
In dit hoofdstuk beogen we het theoretische model van Khandwalla empi
risch te funderen. Daarnaast wordt een tweetal nuanceringen aangebracht. 
De eerste nuancering betreft de vraag of de samenhang tussen ervaren 
onzekerheid en de ingezette institutionele voorzieningen voor aile organisa
ties in dezelfde mate van toepassing is. Khandwalla is klaarblijkelijk deze 
mening toegedaan aangezien hij geen separate hypothesen opstelt voor 
deelverzamelingen van organisaties. Volgens ons is het wei verstandig dit 
onderscheid te maken. lmmers de aard van het produktieproces van een 
organisatie bepaalt voor een belangrijk deel welke omgevingsfactoren in 
welke mate voor een bedrijf van belang zijn. Van Blokland & Roelofs (1984: 
26) stellen in dit verband: 'Elk bedrijf heeft zo een eigen produktiemilieu, dat 
uniek is voor zover zijn produktievoorwaarden verschillen van die van andere 
bedrijven. Er kan dan ook niet gesproken worden over "het" produktiemilieu 
( ..... ), in de zin van de voor aile bedrijven relevante omgevingsfactoren. Ieder 
bedrijf heeft een eigen set condities, die voor zijn functioneren van betekenis 
is'. Een dergelijke argumentatie wordt ook, zoals we in de hoofdstukken 2 en 
5 hebben gezien, gehanteerd door Child en Pavitt. 
De tweede nuancering ligt in het verlengde van de eerste. Zij heeft betrek
king op het omgevingsniveau dat we in ogenschouw willen nemen. In 
hoofdstuk 2 werd op basis van Castrogiovanni geconcludeerd dat het 
onderscheiden van omgevingsniveaus zinvol is om te voorkomen dat er 
overabstractie of conceptuele onduidelijkheid ontstaat. Khandwalla proble
matiseert het omgevingsniveau waarop zijn uitspraken betrekking hebben 
echter niet. Ten einde verwarring te voorkomen, geven wij dit omgevingsni
veau wei aan. 
In figuur 8.1 wordt het analysemodel gepresenteerd. Het model heeft een 
canonische structuur. Er wordt nagegaan in welke mate de ervaren omge
vingsonzekerheid samenhangt met de mate waarin organisaties institutionele 
arrangementen treffen om deze onzekerheid te reduceren. Hierbij wordt 
gesteld dat tussen de latente variabelen omgevingsonzekerheid en institutio
nele voorzieningen geen dependente relatie bestaat. De reden om deze 
structuur te kiezen heeft een theoretische achtergrond. In hoofdstuk 2 wordt 
in navolging van Child betoogd dat organisaties niet louter een speelbal zijn 
van de ontwikkelingen in de omgeving. Organisaties worden gezien als 
autonomie bezittende, zelfsturende actoren. Zij hebben binnen bepaalde 
grenzen een zekere mate van keuzevrijheid met betrekking tot de inzet van 
voorzieningen die onzekerheidsreductie dienen te bewerkstelligen. In die zin 
passen organisaties zich aan aan de omgeving, maar kunnen zij die ook 
trachten te belnvloeden. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat ex 
ante geen causaliteit gepostuleerd kan worden, omdat in ons onderzoek niet 
aangetoond kan worden welke oorzaak voorafgaat aan welk gevolg. Er kan 
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dus slechts aangenomen worden dat onzekerheid en institutionele 
arrangementen met elkaar varieren. Hieruit volgt dat de canonische structuur 
van toepassing is. 
De samenhang tussen ervaren omgevingsonzekerheid en getroffen voorzie
ningen wordt in het verlengde van de hierboven geformuleerde eerste 
nuancering niet aileen geanalyseerd voor de totale populatie maar ook voor 
doorsneden van die populatie. Omdat wij verwachten dat de mate waarin 
organisaties onzekerheid ervaren en institutionele voorzieningen treffen 
onder meer afhankelijk is van kenmerken van de organisatie en haar activi
teiten, worden de volgende deelpopulaties onderscheiden: <1 > kleine en 
middelgrote versus grote ondememingen; <2> proces- versus produktinno
veerders; en <3> de vijf door ons onderscheiden sectoren. 
Wat betreft het onderscheid tussen het midden- en kleinbedrijf (MKB) en het 
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Figuur 8.1: Een model voor de analyse van de samenhang tussen ervaren omgevingsonzekerheid 
en institutionele arrangementen. 

grootbedrijf (GB) wordt in de eerste plaats verwacht dat het MKB in vergelij
king met het GB haar omgeving als minder veranderlijk zal ervaren. De 
omgeving van het MKB bestaat in het algemeen uit minder elementen, in 
termen van aantallen leveranciers of afnemers, dan die van het GB. Nu kan 
het natuurlijk zo zijn dat er weliswaar minder omgevingselementen zijn, maar 
dat deze elementen een sterke dynamiek vertonen, zodat er ook in het MKB 
sprake is van een grote veranderlijkheid van de omgeving. Hiermee zou een 
vergelijking tussen MKB en GB niet zonder meer kunnen leiden tot een 
eenduidige uitspraak. Naar ons oordeel echter leidt veranderlijkheid van een 
gering aantal elementen naar verhouding tot een geringere onzekerheid dan 
een lage dynamiek van veel elementen. Dit omdat de monitoring van veel 
omgevingselementen met een geringe dynamiek meer problemen oplevert 
dan de monitoring van relatief weinig elementen met een grote dynamiek. 
Een en ander neemt niet weg dat verwacht wordt dat het MKB relatief meer 
veranderlijkheid aan de outputzijde ervaart, terwijl het GB zowel veranderlijk
heid aan de input als aan de outputzijde heeft. In de tweede plaats wordt 
verwacht dat het MKB ter reductie van onzekerheid naar verhouding meer 
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menselijke voorzieningen zal treffen dan structurale of technocratische 
voorzieningen. Het (economische) draagvlak voor de laatst genoemde 
voorzieningen is in grate bedrijven in het algemeen breder dan in kleine en 
middelgrote organisaties. 
Tevens veronderstetlen we dat produktinnoveerders meer veranderlijkheid 
van de outputzijde van de omgeving zullen ervaren, terwijl procesinnoveer
ders relatief meer inputveranderlijkheid zullen ondervinden. Bedrijven die hun 
produkten vernieuwen zijn immers in sterke mate afhankelijk (van reacties) 
van afnemers van deze vernieuwde produkten, terwijl bedrijven die hun 
processen vernieuwen of verbeteren meer afhankelijk zijn van, informatie 
van, hun toeleveranciers (zie paragraaf 5.5). 
Onze verwachtingen omtrent ervaren veranderlijkheid en institutionele 
voorzieningen voor de vijf sectoren worden in overzicht 8.1 gepresenteerd. 

Ov erzicht 8. 1 : v d l'"kh ld eran ertll e en voorziemnaen voor d .. f e vn1 sectoren 

Sector Omgevingsveranderlijkheid Voorzieningen 

Supplier dominated hoge inputveranderlijkheid menselijke 

Scale intensive hoge inputveranderlijkheid structurale 

Specialised suppliers hoge outputveranderlijkheid technocratische 

Science based hoge inputveranderlijkheid menselijke, structurale en 
hoge outputveranderlijkheid technocratische 

Business services hoge outputveranderlijkheid menselijke 

Deze verwachtingen worden als volgt beredeneerd: 
Supplier dominated: Deze sector bevat bedrijfsklassen die vaak omschreven 
worden met de typering 'traditionele' industrie. Hiermee wordt bedoeld dat de 
produkten die door dit type industrie worden voortgebracht zich aan het 
einde van de produktlevenscyclus bevinden. Het gaat anders gezegd om 
uitontwikkelde produkten die voorzien in de behoeften van een relatief 
stabiele afnemerskring. Gezien de relatief dominante invloed van toeleveran
ciers op het vernieuwingsproces in deze sector wordt verwacht dat de 
dynamiek met name aan de inputzijde ervaren zal worden. De gemiddelde 
omvang van de ondernemingen in deze sector is klein. Er zullen derhalve 
veelal menselijke voorzieningen ingezet worden ter reductie van onzeker
heid; 
Scale intensive: Deze sector kent naar verhouding veel bedrijven die groot
schalig produceren (zie tabel 7.1 ). De schaal van de produktie maakt het 
voor deze bedrijven mogelijk dat zij zich relatief autonoom op kunnen stellen 
tegenover hun afnemers (grote afzetmarkten). De grootschalige produktie 
maakt hen echter wei afhankelijk van toeleveranties. Het stokken van de 
toevoer van bijvoorbeeld grond- en hulpstoffen in een procesindustrie leidt 
snel tot problemen. Kortom, dynamiek van de inputzijde is voor deze groep 
bedrijven de grootste bron van onzekerheid. Een belangrijk deel van de 
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voorzieningen is dan oak gericht op het permanenter afschermen van de . 
organisatie van dit type veranderHjkheid. De inzet van structurale voorzie
ningen ligt dan voor de hand; 
Specialised suppliers: Deze groep bedrijven produceert veelal 'custom made' 
goederen. Zij zijn daarom in hoge mate afhankelijk van de, vaak wisselende, 
wensen van hun afnemers. Op grand hiervan wordt voor deze groep bedrij
ven een relatief hoge outputveranderlijkheid verwacht. Het vertalen van de 
klanteisen in produkten vergt de tussenkomst van deskundigheid, met 
andere woorden de inzet van technocratische voorzieningen; 
Science based: Voor deze groep bedrijven wordt zowel een hoge input- als 
een hoge outputveranderlijkheid verwacht. Deze bedrijven brengen kennis
intensieve produkten voort, waarbij een groat beroep gedaan wordt op, zich 
snel ontwikkelende, toegepaste wetenschappelijke kennis (veranderlijkheid 
inputzijde) en die afgezet worden op zich wijzigende en nieuwe markten 
(veranderlijkheid outputzijde). Een breed scala voorzieningen moet door 
deze bedrijven ingezet worden om de ontstane onzekerheid te reduceren; 
Business services: De geringe ornvang van de ondernemingen in deze 
sector wijst in de richting van de inzet van met name menselijke voorziening
en. Het type voortgebrachte produkten (samengestelde produkten/systemen) 
en de wijze van voortbrenging (enkelstuks produktie} leidt tot een sterke 
gerichtheid op afnemers. Veranderlijkheid van de omgeving zal dan oak 
vooral aan de outputzijde ervaren worden. 
De tweede nuancering van het model van Khandwalla heeft betrekking op 
het niveau van de omgeving dat geanalyseerd wordt. Zoals gezegd laat 
Khandwalla dit in het midden. Uit het bovenstaande blijkt dat het hier gaat om 
wissetwerkingen tussen groepen teveranciers en bijvoorbeeld bedrijven in 
sectoren. We bevinden ons dan op wat Castrogiovanni (zie hoofdstuk 2), het 
'aggregation environment' noemt. Dit niveau kan beschouwd worden als het 
totaal van aile taakomgevingen die relevant zijn voor een groep organisaties. 
Uitspraken hebben dan betrekking op een groep ondernemingen die samen 
bijvoorbeeld een sector vormen. 

8.3 Omgevingsdynamlek en voorzieningen nader beschouwd 

In deze paragraaf worden de vraagstellingen 8.1 en 8.2 uitgewerkt. Vraag
stelling 8.1 ging in op de mate waarin omgevingsdynamiek werd ervaren, 
terwijl vraagstelling 8.2 de institutionele voorzieningen aan de orde stelt. 
De ervaren of gepercipieerde veranderlijkheid van de geaggregeerde 
omgeving wordt, in de geest van ons open systeem model, aan de hand van 
twee vormen beschreven: input- en outputveranderlijkheid. De eerste vorm, 
de veranderlijkheid van de inputzijde, heeft betrekking op eigenschappen van 
de inputomgeving van de organisatie. Deze inputomgeving bestaat hoofdza
kelijk uit toeleveranciers van de onderneming. De tweede vorm, veranderlijk
heid van de outputzijde, heeft betrekking op eigenschappen van de afzetzijde 
van de onderneming. Deze outputzijde omvat onder meer afnemers en 
produkten. lnstitutionele voorzieningen worden beschreven aan de hand van 
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de drie door Khandwalla onderscheiden maatregelen: menselijke, structurale 
en technocratische. 

Operationaliseringen: 

Overzicht 8.2: Operationaliseringen voor de analyse van de veranderlijkheid van de 
omoevina en institutionele voorzieninaen 

Variabele Omschrijving Items 

INVER Veranderlijkheid (1) De samenstelling van de groep toeleveranciers van 
inputzijde resp. grond- en hulpstoffen, onderdelen en componen-

ten. machines en gereedschappen is de laatste 5 
jaar ..... 1; (2) Hoe vaak overweegt u op zoek te gaan 
naar nieuwe toeleveranciers van resp. grond- en hulp-
stoffen, onderdelen en componenten, 
gereedschappen?2• 

machines en 

OUTVER Veranderlijkheid (1) De samenstelling van resp. het produktenpakket en 
outputzijde de groep afnemers is de laatste 5 jaar ... 3; (2) Hoe vaak 

wordt in uw onderneming onderzoek gedaan naar, of 
voorspellingen gemaakt omtrent de markt?4 

KMV Menselijke - Opleidingsniveau 
voorzieningen 

KSV Structurale (1) Gebruik subsidies?; (2) Typering organisatiestruc-
voorzieningen tuur; (3) Leveranciers grond- en hulpstoffen?; (4) Leve-

ranciers onderdelen en componenten?; (5) Leveranciers 
machines en gereedschappen?; (6) Leveranciers infor-
matie en kennis? 

KTV Technocratische (1) Verricht de onderneming R&D?; (2) Heeft de onder-
voorzieningen neming in de afgelopen 5 jaar innovaties gerealiseerd?; 

(3) Strategisch beleid in de afgelopen vijf jaar?5. 

De concrete operationalisering van deze variabelen is als volgt uitgevoerd. 
De items voor de meting van input- en outputdynamiek zijn gebaseerd op 
Duncan (1972). Uit het onderzoek van Duncan blijkt dat veranderlijkheid van 
omgevingselementen een goede voorspeller is van de latente variabele 

1 Antwoordcategorieiln: <1> niet veranderd; <2> enigszins veranderd; <3> vee/ veranderd. 

2 Er wordt een 3-puntsschaa/ gebruikt: <1> soms; <2> regelmatig; <3> vaak. 

3 Antwoordencategorieen: <1> niet veranderd; <2> enigszins veranderd; <3> vee/ veranderd. 

4 Antwoordmogelijkheden: <1> soms; <2> regelmatig; <3> vaak. 

5 De bijbehorende antwoordcategorieiln zijn: <1> geen nadruk; <2> enige nadruk; <3> vee/ 
nadruk. De items zijn vervo/gens gehercodeerd: (1, 2 = 0); (3 = 1). 
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ervaren omgevingsonzekerheid. Op basis hiervan zijn voor de meting van 
inputveranderlijkheid (INVER) een aantal items geformuleerd. Deze en 
andere operationaliseringen worden in overzicht 8.2 gepresenteerd. 
De variabele INVER beschrijft de gepercipieerde veranderlijkheid van de 
inputzijde van de ondememing. Met behulp van de in de tabel genoemde 
items is per respondent over deze zes items een gemiddelde score bere~ 
kend. Voor de meting van de gepercipieerde outputveranderlijkheid (OUT
VER) zijn drie items gebruikt. Over deze items is eveneens per respondent 
een gemiddelde score berekend. 
Nadrukkelijk moet hier vermeld worden dat er sprake is van door organisa
ties ervaren of gepercipieerde omgevingsdynamiek. Oat hier gekozen wordt 
voor een subjectief standpunt is een gevolg van de wijze waarop we hiervoor 
het begrip actor omschreven hebben. Actoren zijn geen speelbal van hun 
omgeving, maar worden in staat geacht autonoom te handelen. Dit handelen 
staat in dit kader onder invloed van omgevingsonzekerheid. Het is de actor 
zelf die deze onzekerheid ervaart en op basis van zijn mogelijkheden beslist 
tot de inzet van institutionele voorzieningen waarmee hij het doer heeft de 
ervaren onzekerheid te reduceren. 
Het concept 'institutionele voorzieningen' wordt, zoals gezegd, beschreven 
met drie variabelen. Bij menselijke voorzieningen (KMV} speelt volgens 
Khandwalla deskundigheid en ervaring een belangrijke rol. Deskundigheid en 
ervaring worden onder meer verworven via opleiding. Vandaar dat de 
menselijke voorzieningen worden geTndiceerd als het percentage hoger 
opgeleiden in een organisatie. De structurale voorzieningen (KSV) zijn 
gericht op het afschermen van de organisatie van een onrustige omgeving. 
Dit wordt onder meer mogelijk gemaakt door het aangaan van verschillende 
vormen van relaties met toeleveranciers. lndien een respondent voldoet aan 
een bepaald item van KSV wordt de score 1 gegeven. Anders volgt de score 
0. Per respondent is een somscore berekend, zodat de variabele het aantal 
structurale voorzieningen beschrijft. Tenslotte wordt de variabele technocrati
sche voorzieningen (KTV) gebruikt. Deze heeft de functie onzekere of 
complexe informatie in de organisatie te absorberen. De wijze waarop deze 
variabele is berekend, is gelijk aan die van de variabele KSV. KTV beschrijft 
het aantal getroffen technocratische voorzieningen. 

Resultaten: 
In tabel 8.1 worden de gebruikte variabelen beschreven aan de hand van 
hun gemiddelden en standaardafwijkingen. Kijken we naar de gemiddelde 
scores van de sectoren dan ontstaat een vrij constant beeld. Voor aile 
sectoren geldt dat de ervaren dynamiek aan de outputzijde gemiddeld hager 
is dan die aan de inputzijde. Twee sectoren springen in het oog. Zowel de 
'science based'-sector als de sector 'specialized suppliers' wordt gekenmerkt 
door de hoogste gemiddelde scores op beide indicatoren. De sector 'supplier 
dominated' kent de laagste gemiddelde scores. 
Uitgesplitst naar grootteklasse werkzame personen blijkt dat het grootbedrijf 
op beide veranderlijkheidsindicatoren het hoogste scoort. Voor beide grootte
klassen geldt ook hier dat de gemiddelde outputveranderlijkheid groter is dan 
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de inputveranderlijkheid. Wat betreft het onderscheid tussen proces- en 
produktinnoveerders komt naar voren dat produktinnoveerders zowel meer 
input- als meer outputveranderlijkheid zeggen te ervaren dan procesinno
veerders. 

Sector: 
Supplier dominated: INVER 

OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Scale intensive: INVER 
CUlVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Specialized suppliers: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Science besed: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Business se\lices: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Midden- en kleinbedrijf: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Grootbedrijf: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Procesinnoveerders: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Produklinnoveerders: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

Totele populatie: INVER 
OUTVER 
KMV 
KSV 
KlV 

1,49 
1.90 
3,97 
3,79 
3,33 
1,56 
1,95 
6,31 
4,19 
3,10 
1,59 
1,99 
9,47 
4,61 
3,31 
1,68 
2,16 
13.76 
4,37 
3,71 
1,49 
2,05 

38,95 
3,51 
3,21 

1,54 
1,97 

12,81 
3,93 
3,23 
1,64 
2,09 
9,98 
4,91 
3,69 

1,57 
2,02 
13,57 
4,64 
3,10 
1,65 
2,13 

13,19 
4,39 
3,68 

1,56 
1,99 

12,23 
4,15 
3,30 

0,35 
0,49 
6,24 
1,36 
1,77 
0,33 
0,45 
7,94 
1,25 
1,41 
0,37 
0,45 
11,27 
1,26 
1,56 
0,39 
0,48 

15,52 
1,12 
1,62 
0,39 
0,52 

26,32 
1,52 
1,49 

0,37 
0,48 
18,98 
1,35 
1,61 
0,32 
0,44 
10,12 
1,01 
1,37 

0,32 
0,47 

20,81 
1,11 
1,46 
0,37 
0,44 
16,76 
1,27 
1,49 

0,36 
0,48 
17,60 
1,31 
1,57 

201 
198 
149 
140 
124 
201 
198 
209 
200 
179 
111 
120 
124 
112 
106 
85 
92 
97 
91 
80 
56 
89 
98 
91 
76 

498 
539 
568 
529 
470 
103 
107 
114 
111 
99 

127 
131 
140 
130 
116 
207 
227 
231 
220 
203 

592 
592 
551 
551 
551 

INVER = inputverenderlijkheld; OUTVER : outputveranderlijkheid; KMV = menselijke voorzieningen; KSV = structurale 
voorzieningen; KlV = tec:hnocratische voorzieningen. 

Daamaast kan gekeken worden naar de mate waarin ondememingen 
voorzieningen treffen om onzekerheid te reduceren. Zowel bij de menselijke 
voorzieningen als bij de structurale en technocratische voorzieningen scoren 
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de bedrijven uit 'science based' de hoogste gemiddelden. Ook de 'speciali~ 
zed suppliers' scoren naar verhouding hoge gemiddelden. Relatief lage 
gemiddelden, met uitzondering voor de technocratische voorzieningen, 
gelden voor de 'supplier dominated' sector. 
Over het onderscheid MKB en GB kan het volgende gesteld worden. Mens~ 
lijke voorzieningen worden door middelgrote en kleine bedrijven gemiddeld 
meer ingezet dan door grote bedrijven. Het omgekeerde geldt echter voor de 
structurale en technocratische voorzieningen. Dit is een te begrijpen resul
taat. In het midden- en kleinbedrijf moet de menselijke capaciteit andere 
tekorten compenseren. 

We kunnen ons vervolgens de vraag stellen of de geconstateerde verschillen 
tussen de sectoren, grootteklassen en type innoveerders van dien aard zijn, 
dat gesproken kan worden van statistisch significante verschillen. 
In tabel 8.2 worden de resultaten van onze analyses gepresenteerd wat 
betreft het onderscheid naar grootteklassen en aard van de innovaties. 

Tabel8.2: T-waa rd . 'fj en en hun Sl!lnl 1cant1eniveau s. 

Variabelen: MKB/GB Proces/Produkt 

INVER t = ·2,77- t = -2, 13** 
OUTVER t = ·2,46- t = ·2,24** 
KMV n.s. n.s. 
KSV t = -7,18** t = -1,90* 
KTV t = -2,95** t = -3,37** 

INVER = inputveranderlijkheid; OUTVER = outputveranderlijkheid; KMV = menselijke 
voorzieningen; KSV = structurale voorzieningen; KTV = technocratische voorzieningen. 
- = p <0,05; .. = p < 0,1 0. 

In de eerste plaats valt op dat er met uitzondering van de menselijke voorzie
ningen in aile andere gevallen sprake is van significante verschillen tussen 
de gemiddelden van de variabelen. Dit geldt zowel voor het onderscheid 
tussen het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf als voor het onder
scheid tussen produkt~ en procesinnoveerders. In de tweede plaats blijkt uit 
de analyse dat grote bedrijven gemiddeld meer omgevingsveranderlijkheid 
ervaren en tevens meer voorzieningen treffen in vergelijking met bedrijven 
met minder dan 100 werknemers. In de derde plaats ervaren produktinno
veerders gemiddeld meer veranderlijkheid dan procesinnoveerders. Daar
naast blijkt dat produktinnoveerders gemiddeld meer technocratische 
voorzieningen treffen en procesinnoveerders meer structurale voorzieningen. 
Een vergelijkbare analyse is ook uitgevoerd voor de sectoren6

. Tabel 8.3 
beschrijft de resultaten van deze verschillenanalyse voor sectoren. 

6 Indian toegestaan werd deze analyse uitgevoerd met een oneway-Scheffe. Bij ongelijke 
varianties is g9bruik gemaakt van de Kruskai-Wallis Test. 
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De verschillen-analyse voor de sectoren maakt de veranderlijkheid van de 
omgeving voor met name de science based sector duidelijk. Zowel ten 
opzichte van de supplier dominated sector als de scale intensive sector en 
de business services is er sprake van een hogere ervaren veranderlijkheid 
van de omgeving. Als gekeken wordt naar de verschillen tussen de sectoren 
wat betreft de institutionele voorzieningen dan is er bij de technocratische 
voorzieningen geen sprake van duidelijke verschillen in de gemiddelden van 
de sectoren. Bij de menselijke voorzieningen valt de positie van de business 
services op. In vergelijking met aile andere sectoren is in deze sector het 
gemiddelde duidelijk hoger. Daarnaast komen zowel bij de menselijke als bij 
de structurele voorzieningen twee sectoren naar voren, namelijk de speciali
sed suppliers en science based, die duidelijk meer van dit typen voorzienin
gen hebben. 

Tabel 8.3: Omgevingsveranderlijkheid en institutionele voorzieningen: verschillenanalyse voor 
sect oren 

Variabele Verschillen (p < 0,05) en hun richting 

INVER 4>1;4>5 

OUTVER 4>1;4>2 

KMV 

KSV 

KTV 

3 > 1; 4 > 1; 4 > 2; 5 > 1; 5 > 2; 5 > 3; 5 > 4 

2 > 5; 4 > 5; 4 > 1; 3 > 5; 3 > 1 

n.s. 

INVER = inputveranderlijkheid; OUTVER = outputveranderlijkheid; KMV = menselijke 
voorzieningen; KSV = structurale voorzieningen; KTV =technocratische voorzieningen. 
Sectoren: <1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services. 

De belangrijkste conclusie die nu getrokken kan worden luidt dat onze 
verwachtingen (zie tabel 8.1) slechts deels bevestigd blijken te worden. Niet 
het midden- en kleinbedrijf ervaart meer dynamiek en heeft meer voorzie
ningen, maar juist het grootbedrijf. Kennelijk vertoont de geaggregeerde 
omgeving van grote bedrijven meer veranderlijkheid. De veranderlijkheid aan 
de inputzijde laat zien dat grotere ondernemingen meer omgevingselemen
ten in het oog moeten houden. Zeker als zij uit kostenoverwegingen regelma
tig hun leveranciers evalueren. De grotere ervaren veranderlijkheid van de 
outputomgeving heeft een sectorale achtergrond. Eerder hebben we gezien 
dat het grootbedrijf met name in de science based sector sterk vertegen
woordigd is. De omgeving van deze sector blijkt zeer dynamisch. 
Onze verwachtingen ten aanzien van de bedrijven, onderscheiden naar de 
aard van de door hen gerealiseerde innovaties, blijken te worden bevestigd. 
Produktinnoveerders ervaren duidelijk meer omgevingsdynamiek dan 
procesinnoveerders. De door Cobbenhagen & Van Reeken genoemde 
onbekende of tegenstrijdige eisen van afnemers en de onbekende reacties 
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van afnemers op een produktinnovatie veroorzaken een grotere veranderlijk
heid. 
Wat betreft de sectoren vallen vooral de resultaten voor de sector science 
based op. Bedrijven in deze sector blijken zowel aan de input- als aan de 
outputzijde de grootste dynamiek te ervaren. Bedrijven in deze sector blijken 
ook de meeste institutionele voorzieningen te hebben aangebracht. Het hoge 
tempo van technologische ontwikkeling en de realisatie van naar verhouding 
nieuwe produkten voor nieuwe markten zijn waarschijnlijk debet aan deze 
resultaten. 

8.4 De samenhang tussen omgevingsdynamiek en institutionele 
voorzieningen 

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden in welke mate grote en kleine 
bedrijven, proces- en produktinnoveerders en bedrijven in sectoren hun 
input- en outputomgeving veranderlijk vinden en in welke mate zij onzeker
heidsreducerende voorzieningen treffen. Hiermee is nog niets gezegd over 
de samenhang tussen beide verschjjnselen. In deze paragraaf wordt deze 
samenhang wei aan de orde gesteld. De vraagstelling 8.31uidde dan ook: 
In welke mate hangt de door de organisatie gepercipieerde omgevingsonze
kerheid samen met de mate waarin zij voorzieningen treffen om deze 
onzekerheid te reduceren en in hoeverre zijn deze samenhangen verschil
/end voor (1) sectoren, (2) grote en k/eine organisaties, en (3) proces- en 
produktinnoveerders? 
Voor de volledigheid vermelden wij hier dat in deze paragraaf dezelfde 
operationaliseringen van de variabelen gebruikt worden als in paragraaf 8.3. 

Analyseresultaten: 
De resultaten van de analyses die uitgevoerd zijn voor de beantwoording van 
de tweede vraagstelling worden in de tabellen 8.4 en 8.5 gepresenteerd. 
Eerst wordt een korte toelichting op de tabel en op de canonische correlatie
analyse gegeven: 

Er is steeds sprake van een X- en een Y -set. De X-set bestaat uit een 
verzameling variabelen die betrekking hebben op de latente variabele 
institutionele arrangementen. DeY-set omvat variabelen die de latente 
variabele ervaren omgevingsonzekerheid indiceren; 
Er is een canonische correlatie analyse uitgevoerd waarbij nagegaan 
wordt of er een significante samenhang is tussen de verzameling X
variabelen en de verzameling Y-variabelen. Daartoe wordt een lineaire 
combinatie X* van de X-set en een lineaire combinatie Y* van de Y -set 
gezocht. Dit gebeurt op een zodanige manier dat X* en Y* maximaal 
gecorreleerd zijn. De lineaire combinaties X* en Y* worden de canoni
sche variabelen genoemd. Er is in een canonische correlatie analyse 
evenveel paren canonische variabelen als het aantal variabelen in de 
kleinste set. 

234 



Tabel8.4 Canonische correlatie analyse met de gepercipieerde omgevingsonzekerheid als Y
set en de mate waarin ondernemingen voorzlenlngen hebben getroffen als X-set 
naarsector 

X- en Y-set 

X·set 

KMV 
KSV 
KTV 

Y-set 

INVER 
OUlVER 

Rc' 

Wilks A 
F(INVER) 
F(OUlVER) 

n 

Tabel8.4 Vervo 

X· enY-set 

X -set 

Wilks A 
F(INVER) 
F(OUlVER) 

n 

x·, 

0,412 
0,590 
0,833 

y•, 

0,827 
0,669 

0,300 

0,345 
0,521 
0.980 

Y*, 

0,840 
0,610 

0,369 

1 

0,673** 
9,44** 
10,50** 

106 

4 

66 

x·, 

-0,901 
0,243 
0,229 

y•, 

-0,562 
0,494 

0,038 

x·, 

0.022 
0,610 
-0,197 

-0,542 
0,587 

0,030 

x·, 

0,457 
0,619 
0,616 

Y*, 

0,690 
0,906 

0,196 

x·, 

-0,479 
0,373 
0,954 

Y*, 

0,717 
0,654 

0,409 

Sector 

2 

0,783** 
6,41** 
10,58** 

164 

5 

56 

x·, 

-0,013 
0,771 
-0,467 

y•, 

0,724 
-0,423 

0,027 

-0,034 
-0,927 
-0,020 

Y*, 

-0,697 
0,521 

0,062 

3 

x•, x·, 

-0,115 0,753 
0,652 0,461 
0,499 -0,325 

y•, Y*, 

0,600 0,600 
0,995 -0,101 

0,245 0,005 

0,751** 
3,03-
9,83** 

94 

Totals populalie 

x•, 

0,156 
0,660 
0,662 

0,764 
0,867 

0,244 

0,747** 
26,22** 
39,43** 

494 

0,661 
-0,626 
0,337 

y•, 

-0,645 
0,463 

0,011 

< 1 > Supplier Dominated; <2> Scale Intensive; <3> Specialised suppliers; <4> Science based; <5> Business services; 
X*, ., latente variable 'institutionele voorzieningen; y• = latente variabele 'ervaren onzekerheid; KMV., menselljke 
voorzieningen; KSV = structurale voorzieningen; KTV = technocratische voorzieningen; INVER = input-veranderlijk· 
held; OUTVER = outpurveranderlljkheld; Rc' • canonische corralatie; ** = a < 0,05. 
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Deze zijn in de tabellen terug te vinden met de aanduidingen X*" en 
Y* n· De paren canonische varia belen hebben bovendien als kenmerk 
dat zij onderling ongecorreleerd zijn; 
De lineaire combinatie X* (of Y*) bestaat uit de verzameling variabelen 
uit de X-set (of Y-set) en de bijbehorende (canonische) functie- of 
structuur-coefficienten. Aan de hand van daze gewichten wordt ge
tracht de samenhangen tussen de sets te interpreteren. Het is gebrui
kelijk (Thompson, 1984: 21) hiervoor de structuur-coefficienten te 
gebruiken, omdat de functie-coefficienten gevoelig zijn voor multicolli
neariteit. Structuur-coefficienten geven de correlaties tussen de canoni
sche variabelen en de oorspronkelijke variabelen in een bepaalde set 
aan. Een gekwadrateerde structuur-coefficient vertegenwoordigt de 
proportie variantie die een variabele deelt met de bijbehorende canoni
sche variabele. Anders gezegd, een gekwadrateerde structuur-coeffici
ent geeft de bijdrage van een individuele variabele aan de verklarende 
waarde van de set waarvan daze variabele deal uitmaakt; 
De (gekwadrateerde) canonische correlatie coefficient (R<f} is een 
maat van associatie tussen de canonische functies. Deze kan worden 
geTnterpreteerd als de proportie van de variantie indeX-set (of Y-set) 
die uit deY-set (of X-set) wordt verklaard; 
Om te testen of de canonische correlaties significant zijn wordt gebruik 
gemaakt van Wilk's A. Indian het significantieniveau kleiner dan 0,05 is, 
dan moet de nulhypothese, de canonische correlaties zijn gelijk aan 
nul, worden verworpen. Deze maat geeft anders gezegd een indicatie 
voor de significantie van de associatie tussen de canonische variabelen 
in het totale model (Tacq, 1991: 323). 
Daze maat kan ook additief worden opgesplitst, zodanig dat voor elk 
paar canonische vergelijkingen apart kan worden onderzocht of de 
bijbehorende canonische correlatie significant is. In de tabellen wordt 
dit aangegeven met F(INOZ) en F(OUTONZ). Hierbij wordt een Y
variabele bekeken in functie van de hele X-set. 

Indian we de resultaten van de canonische correlatie analyses bekijken dan 
kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 
Aile modellen ( 11) blijken significant. In aile gevallen blijkt sprake van 
significante associaties tussen de ervaren omgevingsonzekerheid en de 
mate waarin bedrijven institutionele voorzieningen gebruiken om de ervaren 
omgevingsonzekerheid te reduceren. 
Indian we de gekwadrateerde canonische correlaties optellen krijgen we een 
indicatie ('pooled' Rc2

) voor de mate waarin de variabelen in de X-set worden 
'verklaard' door variabelen in de Y -set. Daze 'pooled' R<f varieert van 15,1% 
gedeelde variantie tussen de X- en Y -set voor bedrijven die over de afgelo
pen vijf jaar hoofdzakelijk produktinnovaties realiseerden tot 47,1% gedeelde 
variantie voor bedrijven behorende tot de sector 'business services'. Er 
bestaat met andere woorden een grote variatie in de verklarende kracht van 
de modellen. 
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Tabel8.5 Canoni$che correlatie analyse met de gepercipieerde omgevingsonzekerheid als Y
set en de mate waarin ondememingen voorzieningen hebben getroffen als X-set 

rkz naar arootteklasse we ame oersonen en naar de aard van de innovaties 
X-enY-set Allrd van de innovaties 

PROC PROCIPROD PROD 

X·set x·, x·, x·, x·, x•, x•, 

KMV .0,251 0,407 .0,136 0,185 0,264 .0,468 
KSV 0,598 .0,625 0,650 0,734 0,108 0,906 
KTV 0,839 0,531 0,867 .0,451 0,985 0,091 

Y·set Y", v·, v·, Y", v·, Y", 

INVER 0,916 .0,401 0,419 0,908 0,534 0,846 
OUlVER 0,660 0,751 0,972 .0,234 0,977 .0,213 

Rc' 0,378 0,018 0,303 0,012 0,127 0,024 

Wilks A 0,610** 0,689** 0,852** 
F(INVER) 14,62** n.s. 3,27 .. 
F(OUlVER) 6,59 .. 9,00** 8,05** 

n 97 71 177 

T bel8 V a .5 ervo1a 
X·enY-set Grootteldasse werkzame personen Tolale populalie 

MKB GB 

X-set x•, x·, x•, x·, x·, x·, 

KMV 0,131 0,693 0,633 .0,097 0,156 0,661 
KSV 0,644 .0,392 0,031 0,996 0,660 .0,626 
KTV 0,874 0,181 0,802 .0,029 0,882 0,337 

Y-set Y", Y", Y", Y", y•, y•, 

INVER 0,779 .0,626 0,188 0,982 0,764 .0,645 
OUlVER 0,888 0,461 1,000 .0,021 0,887 0,463 

!;; 0,246 0,004 0,205 0,095 0,244 0,011 

Wilks A 0,752** 0,720** 0,747** 
F(INVER) 23.77** 3,05** 28,22 .. 
F(OUlVER) 32,30 .. 7,11** 39,43** 

n 406 87 494 

MKB = bedrijven met < 100 werla:ame personen; GB = bedrijven met 100 of meer werla:ame personen; PROC = 
hoofdzaklllijk procesinnovalies; PROCIPROD = evenveel proces- als produktinnovaties; PROD =·vooral produklinno
valles; x·. = latente variable 'lnstHutlonele voorzienlngen;, Y* = latente veriabele 'ervaren onzekerheid; KMV = 
menseHjkll voorzienlngen; KSV = structurale voorzieningen; KTV = technocratische voorzieningen; INVER = input· 
veranderlijkheid; OUlVER = oulpurveranderlijkheid; Rc' = cenonische correlatie; .. = a < 0,05; n.s. = nlalsignificant. 
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Het is nu interessant te weten welke variabelen uit beide sets van belang 
zijn. In tabel 8.6 worden voor de twee paren canonische vergelijkingen de 
frequenties gegeven waarrnee variabelen uit de Y- en X-set en de combina
ties van deze variabelen voorkomen. 

Tabel 8.6: Frequenties waarmee variabelen uit de Y- en X-set aileen en in combinaties 
voorkomen in de analvseresultaten 

1" paar canonische vergelijkingen 

Y-set X-set Combinaties 
(ervaren onzekerheid) (institutionele voorzieningen) 

OUTVER 9 KTV 10 OUTVERIKTV 8 
INVER 2 KSV 1 OUTVERIKSV 1 

KMV 0 INVERIKTV 2 

2• paar canonische vergelijkingen 

Y-set X-set Combinaties 
(ervaren onzekerheid) (institutionele voorzieningen) 

OUTVER 2 KTV 0 OUTVERIKTV 0 
INVER 9 KSV 7 OUTVERIKSV 2 

KMV 4 INVERIKMV 4 
INVERIKSV 5 

Als we de resultaten samenvatten dan blijkt dat in het eerste paar canoni
sche vergelijkingen de ervaren outputonzekerheid 9 maal voorkomt. Tevens 
blijkt dat technocratische voorzieningen 10 maal voorkomen. In 8 van de 11 
modellen blijkt outputonzekerheid samen te gaan met de inzet van techno
cratische voorzieningen. Dit betekent dat ervaren onzekerheid als gevolg van 
ontwikkelingen op de afzetmarkt te lijf wordt gegaan met innovatieve en 
strategische activiteiten. In 2 modellen vinden we een combinatie van 
inputonzekerheid en structurale voorzieningen ter reductie van omgevingson
zekerheid. Het gaat enerzijds om bedrijven behorende tot de sector 'science 
based' en anderzijds om bedrijven die vooral procesinnovaties realiseren. In 
het model voor de 'specialized suppliers' wordt het eerste paar canonische 
vergelijkingen vooral beTnvloed door de variabelen outputonzekerheid en de 
structurale voorzieningen. De canonische correlaties voor deze eerste paren 
varitaren van 12,7% voor produktinnoveerders tot 40,9% voor de bedrijven uit 
de sector 'business services'. Deze correlaties zijn in aile 11 mod ellen 
significant. Het tweede paar canonische vergelijkingen wordt wat betreft de 
Y-set (ervaren omgevingsonzekerheid) vooral gedomineerd door de ervaren 
inputonzekerheid. In 9 van de 11 modellen blijkt deze variabele de grootste 
bijdrage in de Y-set te hebben. De uitkomsten voor de X-set (institutionele 
voorzieningen) zijn minder eenduidig. In 7 modellen zijn structurale voorzie
ningen het meest van belang, in 4 modellen ligt de nadruk op menselijke 
voorzieningen. In combinatie zien we de volgende resultaten. In 5 modellen 
(scale intensive, business services, grootbedrijf, produktinnoveerders en 
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proces I produktinnoveerders) gaat een hoge ervaren inputonzekerheid 
samen met een sterke inzet van structurale voorzieningen. In 4 rnodellen 
(supplier dominated, specialized suppliers, midden- en kleinbedrijf en voor de 
totale populatie) vinden we de combinatie inputonzekerheid en de inzet van 
menselijke voorzieningen. In 2 van de 11 modellen (science based en 
procesinnoveerders) gaat ervaren outputonzekerheid samen met de inzet 
van structurale voorzieningen. De canonische correlaties voor deze paren 
vergelijkingen liggen beduidend lager: van 1,1% gedeelde variantie voor het 
model van de totale populatie tot 9,5% voor het model van het grootbedrijf. 
Met uitzondering voor het model van de bedrijven die in de afgelopen vijf jaar 
ongeveer evenveel proces- als produktinnovaties realiseerden, zijn aile 
canonische correlaties statistisch significant 

8.5 Samenvatting en conclusies 

Dit hoofdstuk had tot doel om de door Khandwalla geformuleerde veronder
stelling over de samenhang tussen ervaren onzekerheid en institutionele 
voorzieningen empirisch te funderen. Hierbij hebben we de veronderstelde 
samenhang nader genuanceerd of verfijnd. Enerzijds door een onderscheid 
te maken voor verschillende deelpopulaties. Er kan volgens ons niet gespro
ken worden van 'de' omgeving en 'de' organisatie. Ieder bedrijf heeft een 
eigen set omgevingscondities die voor het functioneren relevant zijn. In het 
verlengde hiervan zijn verwachtingen geformuleerd en analyses uitgevoerd 
voor groepen bedrijven die gemeenschappelijke eigenschappen bezitten. 
Anderzijds door nauwkeuriger aan te geven op welk omgevingsniveau de 
analyses betrekking hebben en door de herkomst van de ervaren onzeker
heid in beeld te brengen. 
De analyses zijn uitgevoerd aan de hand van drie vraagstellingen. De eerste 
twee vraagstellingen gingen in op verschillen tussen de onderscheiden 
categorie~n bedrijven wat betreft de ervaren veranderlijkheid van hun 
omgeving en de mate waarin institutionele voorzieningen getroffen zijn. De 
derde vraagstelling ging in op de mate van samenhang tussen ervaren 
onzekerheid en getroffen voorzieningen. 
Op basis van de uitgevoerde analyses kan worden geconcludeerd dat het 
analysemodel empirisch wordt bevestigd. Oat wil zeggen, een hoge ervaren 
omgevingsonzekerheid gaat samen met een hoge inzet van institutionele 
arrangementen ter reductie van die onzekerheid. Hieruit kan de conclusie 
getrokken worden dat de door Khandwalla gepostuleerde samenhang 
geconfirmeerd wordt. Er is echter wei sprake van een grote heterogeniteit. 
Dit betekent dat de relatie tussen organisatie en omgeving complex is. Hierbij 
is het handelen van actoren divers: verschillende inschattingen van de 
omgeving leiden tot het aanbrengen van verschillende institutionele voorzie
ningen. Een belangrijke conclusie die hier uit volgt luidt, dat bedrijven 
heterogene hulpbronnen inzetten voor de reductie van onzekerheid. 
Hierbij blijkt dat met name de combinatie ervaren outputdynamiek en de inzet 
van technocratische voorzieningen relatief vaak in de modellen voorkomt. 
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Relatief veranderlijke afzetmarkten, in termen van wisselende afnemers en 
zich wijzigende produktpakketten, scheppen onzekerheid die door organisa
ties gereduceerd wordt door de inzet van arrangementen die tot doet hebben 
onzekere of comptexe informatie in de organisatie te absorberen. 

0 'ch 3 verz1 t8. : 0 k id nze erhe h' en voorz1emnaen: verwac tmaen en u itk oms ten 

Categorie Verwachtingen Resultaten 

Grootteklasse: 
MKB output en KMV output en KTV; output en KMV 
GB output en KSV en KTV output en KTV; input en KSV 

Aard innovaties 
proces input en KSV input en KTV; output en KSV 
produkt output en KMV en KTV output en KTV; input en KSV 

Sector: 
SD input en KMV in/output en KTV; input en KMV 
sr input en KSV output en KTV; output en KSV 
ss output en KTV output en KSV; input en KMV 
SB in- en output; KMV; KSV; KTV in/output en KTV; in/output en KSV 
BS output en KMV output en KTV; input en KSV 

MKB = midden- en kleinbedrijf; GB = Grootbedrijf; SO =supplier dominated; Sl = scale 
intensive; SS = specialised suppliers; SB = science based; BS = business services; 
output = outputveranderlijkheid; input = inputveranderlijkheid; KMV = menselijke 
voorzieningen; KSV = structurale voorzieningen; KTV = technocratische voorzieningen 

Hoewel in algemene zin gesteld kan worden dat de veronderstelde samen
hang tussen ervaren omgevingsonzekerheid en institutionele voorzieningen 
empirisch bevestigd wordt, is het nog de vraag of de door ons geformuleerde 
verwachtingen ook bevestigd worden. In overzicht 8.3 worden de in para
graaf 8.2 geformuteerde verwachtingen vergeleken met de uitkomsten van 
de analyses uit paragraaf 8.4. 
Op basis van de gegevens moet geconcludeerd worden dat onze verwach
tingen slechts gedeeltelijk door de analyses worden bevestigd. In de eerste 
ptaats is in een beperkt aantal gevallen sprake van overeenstemming tussen 
verwachting en resultaat. Zeker wanneer gekeken wordt naar de vergelijking 
tussen de beschreven verwachting en de eerste canonische vergelijking wat 
betreft de omgevingsvariabelen7

• Tussen verwachte inzet van voorzieningen 
en gemeten inzet blijkt, in de tweede plaats, nogal wat ruimte te zitten. In 
slechts drie gevallen (grote bedrijven, produktinnoveerders en 'science 
based') komt de verwachting gedeeltelijk overeen met het resultaat. De 
afwijkingen worden voor het grootste gedeelte veroorzaakt door de starke 
mate waarin technocratische voorzieningen worden ingezet ten behoeve van 
onzekerheidsreductie. 

7 De eerste canonlsche vergelijklng heeft de hoogste verklarende waarde. 
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De wisselwerking tussen omgevingsonzekerheid en institutionele voorzie
ningen blijkt vaak een samenhang tussen outputveranderlijkheid en techno
cratische voorzieningen. De dynamiek van de afzetmarkten en de onzeker
heid die ontstaat wordt door de bedrijven vaak tegemoet getreden met 
strategisch en innovatief handelen. 
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9. Omgeving, strategie en innovativiteit 

9.1 lnleiding 

Op basis van Mintzberg & Waters (1990) en Johansson & Mattson (1992) 
werd strategische activiteit in paragraaf 5.5 omschreven als het patroon van 
'decisions and actions' gericht op de be'fnvloeding van de positie van de 
economische actor. Strategisch handelen wordt op deze wijze gezien als een 
concretisering van een transformatie-activiteit uit het netwerkmodel van 
Hakansson. Via het strategische beleid wordt gereageerd of geanticipeerd op 
impulsen uit de omgeving van de ondememing. Hierbij wordt de informatie 
via de beslissingen in organisaties omgezet in strategische beleid. 
In dit hoofdstuk stellen we ons in de eerste plaats ten doel inzicht te krijgen in 
de mate waarin door de bedrijven in de periode 1987-1992 strategische 
activiteiten zijn ondernomen. In de tweede plaats willen we inzicht krijgen in 
de mate waarin de ondernemingen hun strategische activiteit afstemmen op 
de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving. In feite is dit een verbijzondering 
van het thema 'bedrijf en omgeving' dat in het vorige hoofdstuk is aangesne
den. De analyses die uitgevoerd zullen gaan worden, kunnen dan oak 
beschouwd worden als een verdieping van de samenhang tussen verander
lijkheid van de omgeving en de mate waarin ondernemingen technocratische 
voorzieningen treffen, in de vorm van strategische activiteiten, ter reductie 
van de door hen ervaren onzekerheid. In de derde plaats willen we in dit 
hoofdstuk inzicht verwerven in de relatie tussen strategische activiteit en 
technologische netwerk-activiteit. Hiermee wordt een bijzondere invulling 
gegeven aan het in hoofdstuk 4 gepresenteerde economische·netwerkmodel 
van Hakansson. lmmers, er worden twee transformatie-activiteiten, strategi
sche en innovatieve activiteiten, in hun onderlinge samenhang geanalyseerd. 
Hierbij is het niet aileen de bedoeling aan te tonen dat de bedrijfsstrategie 
van invloed is op de netwerk-activiteit. Bovendien zal worden nagegaan of 
specifieke bedrijfsstrategie~n samenhangen met specifieke vormen van 
technologische netwerk-activiteit. 
Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 9.2 wordt geanalyseerd 
welke strategische activiteiten in het beleid van de ondernemingen nadruk 
hebben gekregen. De strategische activiteiten zijn er op gericht de positie 
van de ondernemingen te behouden of te verbeteren in reactie of anticipe
rend op onder meer omgevingsdynamiek. In paragraaf 9.3 zal worden 
nagegaan in hoeverre het mogelijk is clusters van strategische activiteiten te 
onderscheiden. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre er sprake is van 
verschillen tussen de clusters met betrekking tot onder andere innovativiteit 
en economische performance. In paragraaf 9.4 wordt een relatie gelegd 
tussen de veranderlijkheid van de input- en outputzijde van de onderneming 
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en de mate waarin er strategische activiteiten ondernomen worden. Hier gaat 
het om de mate waarin en de wijze waarop ondememingen de wisselwerking 
tussen bedrijf en omgeving met behulp van strategische activiteiten inhoud 
geven. In paragraaf 9.5 wordt een relatie gelegd tussen strategie en innovati
viteit. Daar wordt onder meer onderzocht of een gekozen bedrijfsstrategie 
van invloed is op de technologische netwerk-activiteit van een onderneming. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met paragraaf 9.6. De belangrijkste analyse
resultaten worden daarin samengevat en van commentaar voorzien. 

9.2 Strateglsche activiteiten 

In deze paragraaf worden de strategische activiteiten die door de onderzoch
te ondernemingen in de periode 1987-1992 zijn ondernomen onder de loep 
genomen. De vraag is dan welke acties het nu betreft. Vraagstelling 9.1 luidt 
nu: 
Welke strategische acties krijgen in de periode 1987-1992 nadruk in het 
bedrijfsbeleid? 

Operationaliseringen: 
Strategische acties zijn geTndiceerd als de activiteiten in het bedrijfsbeleid die 
gedurende een bepaalde periode in het bedrijfsbeleid centraal hebben 
gestaan. De bedrijven kregen de volgende vraag voorgelegd: 'Welke van de 
onderstaande activiteiten hebben in uw bedrijfsbeleid de afgelopen vijf jaar 
nadruk gekregen 1. In overzicht 9.1 worden de hier gebruikte items gepresen
teerd. 
De operationaliseringen sluiten nauw aan bij de definitie van strategie die in 
paragraaf 5.5 gekozen is. Daar werd strategie omschreven als 'a pattern in a 
stream of decisions or actions'. Door een periode van vijf jaar te beschouwen 
wordt het ex post karakter van onze strategie-definitie benadrukt. Tevens 
blijkt uit de items dat het feitelijke handelen van actoren als uitgangspunt 
gekozen is. 
Globaal is er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds strategische acties 
die betrekking hebben op het doen van ingrepen binnen de eigen organisa
tie, de items 1, 2, 5 en 6 in overzicht 9.1. Anderzijds zijn er acties die gericht 
zijn op de beTnvloeding van de externe omgeving: de items 3, 5, 7 en 8. Met 
deze operationaliseringen van strategische activiteit wordt tegemoet geko
men aan de kritiek van Pfeffer (1987: 120). Hij stelt, zoals in paragraaf 5.5 
reeds naar voren is gekomen, dat het dominante perspectief op het strategi
sche handelen van ondernemingen gekenmerkt wordt door een sterke 
interne gerichtheid. Organisaties worden hierbij gezien als op zichzelf 

1 De operatlonaHsering Is gebaseettl op Dagevos et.al (1992). In deze studie wen1en in totaa/ 
23 stretegische actles opgenomen. Op basis van een factor-analyse uitgevoerd op 33 
proeflntetviews is dit set items teruggebracht tot 8 items die in de volgende analyses zullen worden 
gebruikt. 
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staande entiteiten die worden geconfronteerd met een 'faceless' omgeving. 
Door ook strategische acties op te nemen die gericht zijn op be'invloeding 
van de extern-organisatorische omgeving wordt Pfeffers pleidooi voor een 
voluntaristischere benadering van strategisch handelen van ondernemingen 
vormgegeven (zie ook het betoog van Child in hoofdstuk 2). 

Overzicht 9.1: 0Derationaliserinoen bii vraaastellino 9.1 

Items strateglsche actlviteif 

1. kostenreductie van inkoopactiviteiten 
2. veranderen van produktieproces en -organisatie 
3. verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen 
4. veranderen van produkVmarktcombinatie 
5. uitbreiding, overname van bedrijfsactiviteiten 
6. inkrimpen van bedrijfsactlviteiten 
7. specialisatie van produkten en/of processen 
8. intensiever samenwerken met afnemers, leveranciers 

Analyseresultaten: 
In tabel 9.1 wordt een eerste inzicht gegeven in de mate waarin bepaalde 
strategische acties in het bedrijfsbeleid nadruk hebben gekregen. 
De volgende strategische acties treden op de voorgrond: 

Tabel9.1: 0 verzicht van strateaische activiteiten in de oeriode 1987-1992 

Strategische activltelten 1987-1992 Mate van nadruk 

Geen 
nadruk 

1. kostenreductie van lnkoopactiviteiten 21,1% 
2. veranderen van produktieproces en -organisatie 13,2% 
3. verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen 16,1% 
4. veranderen van produkVmarktcombinatie 35,4% 
5. uitbreiding, overname van bedrijfsactMteiten 59,5% 
6. inkrimpen van bedrijfsactiviteiten 80,1% 
7. specialisatie van produkten en/of processen 29,7% 
8. intensiever samenwerken met afnemers, leveranciers 22,8% 

veranderen van produktieproces en -organisatie; 
verbeteren van verkoop" en marketinginspanningen; 
intensiever samenwerken met afnemers, leveranciers; 
kostenreductie van inkoopactiviteiten; 
specialisatie van produkten en/of processen. 

Enige 
nadruk 

49,1% 
31,8% 
37,8% 
37,5% 
22,0% 
15,7% 
41,1% 
41,9% 

Veel 
nadruk 

29,8% 
55,0% 
46,2% 
27,1% 
18,5% 
4,3% 
29,2% 
35,4% 

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat er binnen de populatie 
bedrijven sprake is van een overwegende nadruk van strategische acties 
gericht op interne efficiency (acties 1 en 2). De overige acties zijn gericht op 

2 Er konden meerdere antwoorden aangekruist worden. De antwoordcategorieiin waren: <1> 
geen nadruk; <2> enige nadruk; <3> vee/ nadruk. 
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specialisatie ('back-to-the-core-business'), intensiever samenwerken en het 
verhogen van de verkoop- en marketinginspanningen. Het wordt duidelijk dat 
ondernemingen niet !outer reageren op en zich aanpassen aan omgevings
ontwikkelingen, maar bewuste inspanningen leveren om hun omgeving te 
be"invloeden. De door Pfeffer in paragraaf 5.5 geformuleerde kritiek blijkt te 
worden bevestigd. lmmers, strategisch beleid blijkt niet aileen op de interne 
organisatie gericht te zijn, waarbij getracht wordt de organisatie aan te 
passen aan de omgeving. Tevens trachten bedrijven via strategisch beleid 
hun externe omgeving te beTnvloeden. 

9.3 Clusters van strategische activiteit 

De individuele items van strategische activiteit die in de vorige paragraaf aan 
de orde zijn geweest geven weliswaar het beeld dat er zowel een interne als 
een externe gerichtheid bestaat. Echter deze individuele items geven slechts 
een gefragmenteerd beeld van de strategische activiteit van bedrijven. Het is 
immers mogelijk dat een bedrijf of een groep van bedrijven juist zijn heil 
zoekt in een specifieke combinatie van meerdere strategische acties. De 
vraag is dus of er bedrijven zijn met specifieke combinaties van strategische 
acties. Vraagstelling 9.2 luidt: 
In hoeverre kunnen er groepen bedrijven onderscheiden worden die sterk 
verschillende patronen van strategische acties vertonen? En in hoeverre is 
er sprake van verschillen tussen de clusters qua (1) sectorale samenstelling; 
(2) bedrijfskenmerken; (3) innovativiteit; en (4) economische prestaties? 

Analyseresultaten: 
Om deze vraagstelling te beantwoorden is een cluster-analyse op de strate
gische acties uitgevoerd3. De responderende bedrijven zjjn in te delen in drie 
groepen zoals uit tabel 9.2 kan worden opgemaakt. · 
Cluster 1 bestaat uit een groep bedrijven die in principe op aile onderschei
den strategische acties naar verhouding weinig nadruk legt. Dit cluster van 
strategische acties kunnen we derhalve kenschetsen als strategisch niet
actief. De groep omvat 215 ondernemingen, hetgeen overeenkomt met bijna 
38% van de populatie. Dit mag een omvangrijke groep genoemd worden. 
Cluster 2 omvat 137 organisaties, dat wil zeggen 23,4% van de responderen
de bedrijven. De bedrijven in dit cluster leggen vergelijkenderwijs veel nadruk 
op kostenreductie van inkoopactiviteiten, het veranderen van produktiepro
ces en -organisatie, specialisatie van produkten en/of processen en intensie-

3 Cluster-analyse is een multivariate analysetechniek. Per bedrijf zijn gegevens verzameld 
op meerdere variabelen. Elk bedrijf wordt nu beschreven door een santa/ scores op betreffende 
variabeten. De bedoeling is nu de bedrijven op grond van die scores in klassen te groeperen (te 
c/usteren). De bedrijven in een klasse moeten zoveel mogelijk op e/kaar lijken en zo min mogelijk 
op bedrljven uit andere k/assen of clusters. 
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ver samenwerken met afnemers of leveranciers. Deze groep kan worden 
gekarakteriseerd als sterk gericht op specialisatie en samenwerking. 

Tbl92 R a e .. esu taten van d I . h e c uster-ana1vse van 'strate 1sc e actles' 

Strategische acties Cluster (final cluster centers) 

Cluster 1 Cluster2 Cluster 3 
(n = 215) (n = 137) (n = 234) 

kostenreductie van inkoopactiviteiten 1,91 2,31 2,06 
veranderen van produktieproces of -organisatie 2,06 2,32 2,76 
verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen 1,96 2,07 2,71 
veranderen van produkt/marktcombinatie 1,36 1,49 2,60 
uitbreiding, overnames van bedrijfsactiviteiten 1,31 1,77 1,66 
inkrimpen van bedrijfsactiviteiten 1,14 1,18 1,32 
specialisatie van produkten en/of processen 1,44 2,55 2,13 
intensiever samenwerken met afnemers, leveranciers 1,60 2,58 2,30 

Cluster 3 bevat bijna 40% van de populatie. Het cluster bevat bedrijven die in 
hun strategische acties in de afgelopen vijf jaar veer nadruk leggen op het 
veranderen van produktieproces en -organisatie, het verbeteren van 
verkoop- en marketinginspanningen en het veranderen van produkt-/markt
combinatie. Deze groep bedrijven kan worden omschreven als sterk gericht 
op het verbeteren van produkt I marktcombinaties (PMC). 
Het is opvallend dat het onderscheid tussen de interne en externe gericht
heid van het strategische beleid in de clusters niet scherp te trekken is. 
Anders gezegd, de onderzochte bedrijven Iaten zich niet indelen in clusters 
met bedrijven die router intern dan wei extern gericht zijn. Eerder is het zo 
dat de clusters specifieke combinaties van interne en externe gerichte 
strategische acties Iaten zien. 
Het is nu interessant te onderzoeken welke de kenmerken zijn van de 
bedrijven in de drie clusters. De vraag is dus hoe de onderscheiden clusters 
nader te karakteriseren zijn? We beantwoorden deze vraag door haar uiteen 
te leggen in een reeks verschilvraagstellingen4

. In tabel 9.3 wordt voor elk 
cluster een typering gegeven en wordt tevens de vraag beantwoord of er 
sprake is van significante verschillen tussen de clusters. 

Vraagstel/ing 9.2.a: 
Verschillen de clusters van elkaar wat betreft hun sectorale samenstel/ing? 
Cluster 1, dat bestaat uit strategisch niet-actieve ondernemingen, kent een 
oververtegenwoordiging van twee sectoren, namelijk 'supplier dominated' en 
'scale intensive'. Ongeveer 60% van de bedrijven in dit cluster behoort tot 
een van deze twee sectoren. Strategisch actieve ondernemingen door 
specialisatie en samenwerking, het tweede cluster, zijn vooral te vinden in de 
sectoren 'scale intensive' en 'science based'. Ongeveer 56% van de bedrij-

4 Verschillen tussen de clusters zijn berekend met oneway Scheffe. 
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ven in dit cluster behoort tot deze twee sectoren. Het derde cluster, bedrijven 
die strategisch actief zijn door verbetering van PMC's, kent eveneens een 
relatieve oververtegenwoordiging van twee sectoren, namelijk 'specialised 
suppliers' en 'science based'; 

Vraagste/ling 9.2.b: 
Verschillen de clusters van elkaar wat betreft hun leeftijd, omvang en het felt 
of de ondememingen zelfstandig zijn of een onderdeel van een concern? 
Vergeleken naar leeftijd van de onderneming valt op dat cluster 1 relatief 
weinig jonge bedrijven kent Oonger dan 10 jaar) en relatief vee I oudere 
ondernemingen (ouder dan 20 jaar). Cluster 3 kent een duidelijke oververte
genwoordiging van oudere ondernemingen: 62% van de bedrijven in dit 
cluster bestaat meer dan 20 jaar. Cluster 2 bevat duidelijk de jongste bedrij· 
venpopulatie. Bijna een derde van de bedrijven in dit cluster bestaat maxi· 
maal10 jaar. 
De omvang van de onderneming kan op verschillende manieren beschreven 
worden. Hier wordt gekozen voor een beschrijving in termen van de gereali
seerde omzet en het arbeidsvolume in 1992. Zowel gemeten naar omzet als 
naar arbeidsvolume bestaat cluster 3 uit de grootste ondernemingen. Zo 
heeft 22% van de bedrijven in dit cluster 100 of meer werknemers. Cluster 2 
bestaat qua omzet en werkgelegenheid uit middelgrote bedrijven, terwijl 
cluster 1 een duidelijke oververtegenwoordiging van de kleinere onderne
mingen laat zien. Dit blijkt onder meer uit het feit dat 47% van de bedrijven in 
cluster 1 minder dan 10 werknemers heeft. Wat betreft de vraag of de 
clusters van elkaar verschillen met betrekking tot hun zelfstandigheid blijken 
er duidelijke verschillen te bestaan tussen enerzijds cluster 3 en de clusters 1 
en 2. In cluster 3 maakt een groter deel van de ondernemingen (27%) deel 
uit van een concern. 

Vraagstelling 9.2.c: 
Verschillen de clusters van elkaar wat betreft hun innovativfteit? 
De innovativiteit van ondernemingen kan op een groot aantal manieren in 
beeld gebracht worden. Hier beperken we ons omwille van de overzichtelijk
heid tot een beperkt aantal indicatoren: het percentage hoger opgeleiden in 
de organisatie, het percentage innoveerders in een cluster, de gemiddelde 
R&D·intensiteit in een cluster, de mate waarin de bedrijven in een cluster op 
het gebied van R&D met andere actoren samenwerken en de mate waarin 
de bedrijven in een cluster gebruikmaken van instrumenten uit het technolo
giebeleid. 
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Tbl93 Dd' It d a e .. e ne c us ers aetvoeer 

Variabelen Cluster Verschil-
len** 

1 2 3 

Sector SD Sl ss cs 20,1 
Sl SB SB sgn. 0,01 

Bedrijfskenmerken 

Leeftijd weinig jonge veeljonge veeloude 3>2 
veeloude weinig oude 1>2 

Omzet klein middelgroot groot 3>1;3>2 

Arbeidsvolume veel KB veel GB 3>1 

Zelfstandigheid 77% zelf. 75% zelf. 63%zelf. 3>1;3>2 

lnnovatie 

% hoger opgeleiden 34% :?:10% 37% ~10% 43% ~10% 3>1 

% innoveerders 55,1% 70,4% 85,0% 2>1 ;3>1; 
3>2 

R&D-intensiteit 2,61 5,21 5,85 2>1;3>1 

Gebruik TB-instr. 1,45 1,35 1,52 n.s. 

Petforrnance 

Regionale afzet 20% ~60% 13% ~60% 8% ~60% 1>3 

Export hoog% 0% hoog %0% laag %0% 3>1 
laag% >50% hoog% >50% hoog% >50% 

Bedrijfsresultaat 24% verlies 18% verlies 32% verlies 3>2 

Groei 9%<0% 2%<0% 11% <0% 2>1 
omzet 21% ~10% 46% :?:10% 38% ~ 10% 2>3 

Groei kleine dalers sterke sterke dalers 2>1 
arbeidsvolume kleine groeiers groeiers sterke groeiers 

** = p < 0,05; SD = supplier dommated; Sl = scale mtens1ve; SB = sc1ence based; SS = 
specialised suppliers; KB = bedrijven met< 10 w.p.; GB = bedrijven met ~100 w.p. 

Wat betreft het percentage hager opgeleiden treden er duidelijke verschillen 
op tussen cluster 1 en 3. Circa 34% van de bedrijven in cluster 1 heeft 10% 
of meer werknemers in dienst met een opleiding op HBO of universitair 
niveau. Voor bedrijven in cluster 3 bedraagt dit cijfer 43%. Als we kijken naar 
het percentage bedrjjven dat in de periode 1987-1992 zegt te hebben geTnno
veerd dan is er eveneens sprake van duidelijke verschillen tussen de 
clusters. Het percentage innoveerders in cluster 1 bedraagt ruim 55%, terwijl 
in cluster 3 een percentage van 85% genoteerd kan worden. Cluster 2 neemt 
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met ruim 70% innoverende ondernemingen een middenpositie in. Wat betreft 
de gemiddelde R&D-intensiteit zijn er duidelijk verschillen tussen de strate
gisch actieve clusters (2 en 3) aan de ene kant, en de strategisch niet
actieve bedrijven {cluster 1) aan de andere kant. Besteden bedrijven in 
cluster 1 gemiddeld 2,6% van hun arbeidsvolume aan R&D-activiteiten, in de 
cluster 2 en 3 loopt dit cijfer op tot ruim 5% van het arbeidsvolume. 
Wat betreft de mate waarin de bedrijven op R&D-gebied met externe partijen 
samenwerken kan tussen de clusters geen verschil geconstateerd worden. 
Hetzelfde geldt voor mate waarin zij gebruik maken van de instrumenten van 
het technologiebeleid. Gemiddeld werken de bedrijven met een externe partij 
samen en benutten zij gemiddeld 1 a 2 technologie-instrumenten. 

Vraagstelling 9.2.d: 
Verschillen de clusters van elkaar wat betreft hun economische prestaties? 
De economische prestaties van de bedrijven in de drie clusters kunnen op 
een aantal manieren in kaart gebracht worden. In de eerste plaats wordt 
gekeken naar enkele omzetprestaties: het deel van de omzet gerealiseerd in 
de eigen vestigingsregio, het deel van de omzet gerealiseerd in het buiten
land en de gemiddelde jaarlijkse procentuele nominale omzetgroei in de 
periode 1987-1992. Uit de analyses blijkt dat bedrijven in het cluster 'strate
gisch niet-actieven' een sterkere regionale, dan wei binnenlandse afzet
oriantatie hebben in vergelijking met de bedrijven in de twee andere clusters. 
Zo komt enerzijds naar voren dat 1 op de 5 bedrijven in cluster 1, 60% of 
meer van de omzet op de regionale afzetmarkt behaalt. Voor de bedrijven in 
cluster 3 geldt dit nog niet voor 1 op de 10 ondernemingen. Anderzijds is 
onder de bedrijven in cluster 1 een relatief hoog percentage niet-exporteurs 
te vinden: circa 36% van deze bedrijven heeft in 1992 geen export. Wat 
betreft de gemiddelde jaarlijkse nominale procentuele groei van de omzet 
tussen 1987 en 1992 kunnen eveneens significante verschillen genoteerd 
worden. Qua omzet sterke groeiers zijn sterk oververtegenwoordigd in 
cluster 2 waarin de strategische acties zijn gericht op specialisatie en 
samenwerking. In cluster 3 zijn zowel bedrijven met een negatieve omzet
groei als bedrijven met een sterke (>10% p.j.) omzetgroei oververtegenwoor
digd. Opvallend is hier het hoge percentage bedrijven met een negatieve 
omzetontwikkeling. Maar liefst 11% ziet in de periode 1987-1992 een 
negatieve groei van de omzet. Cluster 'I kan worden getypeerd als de groep 
bedrijven met kleine omzetverbeteringen: bijna 50% van de bedrijven 
realiseert een jaarlijkse nominale omzetgroei tussen de 0% en 5%. 
In de tweede plaats kan gekeken worden naar het netto bedrijfsresultaat 
1992. Hier is sprake van een duidelijk verschil tussen de clusters 2 en 3. In 
1992 behaalt 18% van de bedrijven in cluster 2 een negatief netto bedrijfsre
sultaat, terwijl dit percentage in cluster 3 32% bedraagt. 
Ten slotte is wat betreft economische prestaties van de ondernemingen 
gekeken naar de gemiddelde procentuele groei van het arbeidsvolume 1987-
1992. Het beeld dat uit de analyses naar voren komt, komt sterk overeen met 
dat van de omzetgroei: sterke groeiers zijn oververtegenwoordigd in cluster 
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2. Cluster 3 kent zowel sterke dalers als sterke groeiers, terwijl in cluster 1 
bedrijven met kleine positieve en negatieve groeipercentages te vinden zijn. 

Op grand van het bovenstaande kunnen we de drie clusters als volgt type
ren. De groep bedrijven die strategisch niet actief zijn (cluster 1) bestaat uit 
relatief oude, kleine, zelfstandige bedrijven die voor een belangrijk deel actief 
zijn in een tweetal sectoren: 'supplier dominated' en 'scale intensive'. Tevens 
blijken zij een geringe internationale orientatie ten toon te spreiden. In 
vergelijking met de twee andere clusters kennen zij een relatief geringe 
innovativiteit. De geringe strategische activiteit van dit cluster wordt weer
spiegeld in de economische performance. Strategische non-activiteit gaat 
samen met weinig tot de verbeelding sprekende economische prestaties. 
Deze resultaten zijn vergelijkbaar met die van Zorgiebel (1983: 211) die 
constateert dat bedrijven zonder een duidelijk strategisch profiel lagere 
winsten behalen in vergelijking met bedrijven met een duidelijk profiel. 
In cluster 2 bevinden zich bedrijven die we eerder getypeerd hebben als 
strategisch actief op het gebied van specialisatie en samenwerking. Men zou 
kunnen zeggen dat het hier om bedrijven gaat die qua strategie inspelen op 
de 'back-to-the-core-business'-trend. Het blijkt te gaan om relatief jonge, 
middelgrote, zelfstandige ondememingen die naar verhouding vooral actief 
zijn in de 'scale intensive'- en 'science based'-sector. De bedrijven zijn 
enerzijds gericht op de binnenlandse afzetmarkt, anderzijds is de internatio
nale gerichtheid in dit cluster sterk. De produktieprocessen in dit cluster zijn 
duidelijk kennisintensiever getuige de hogere scores voor de indiceringen 
van innovativiteit. De specialisatie- en samenwerkingsstrategie legt de 
bedrijven geen windeieren. De economische prestaties van de bedrijven in 
dit cluster zijn sterk positief. 
Het derde cluster bestaat uit bedrijven die hun strategisch heil vooral zoeken 
in het verbeteren van produkt I marktcombinaties. Het cluster bestaat uit 
relatief oudere, grotere ondememingen die in vergelijking met de andere 
twee clusters vaker deel uit maken van een concern. De bedrijven hebben 
een sterke internationale orientatie en een hoge innovativiteit. Oat deze 
strategie niet zonder risico is blijkt uit de economische prestaties. We vinden 
in dit cluster het hoogste percentage verliesgevende ondernemingen, terwijl 
gemeten naar groei van omzet en werkgelegenheid naast sterke groeiers 
oak relatief veel sterke dalers gevonden kunnen worden. Hierbij speelt 
wellicht mee dat de grotere internationaal georienteerde bedrijven doorgaans 
eerder last hebben van conjuncturele schommelingen (Bruins & Clement, 
1995: 64). Kleinere bedrijven ondervinden veelal met enige vertraging de 
effecten van conjuncturele neergang. Enerzijds doordat zij sterker gericht zijn 
op de binnenlandse markt, anderzijds doordat zij weliswaar exporteren maar 
daarbij vaak gericht zijn op gespecialiseerde markten. 
Ter afsluiting van deze paragraaf zouden we nag willen opmerken dat met 
name de resultaten van het cluster 'strategisch niet-actieven' opvallend 
genoemd mogen worden. Het betreft niet aileen een naar verhouding 
omvangrijke groep bedrijven, bovendien gaat de strategische non-activiteit 
gepaard met een naar verhouding geringere innovativiteit en lagere economi-
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sche prestaties. Men zou nu juist verwachten dat de verslechterende results
ten een prikkel zouden vormen voor meer strategische of innovatieve 
innovativiteit. Het lijkt erop dat deze op de regionale economie gerichte 
bedrijven getroffen worden door een lethargie die meerdere delen van het 
bedrijf raakt. 

9.4 Strategie en omgeving: de samenhang tussen omgevingsdyna-
miek en strategische activiteit 

Om uitspraken te kunnen doen omtrent de mate waarin de ondernemlngen in 
de onderzoekspopulatie hun strategische acties (voldoende) afstemmen op 
de ontwikkelingen in de bedrijfsomgeving wordt nu in kaart gebracht hoe 
veranderlijk de ondernemers de omgeving aan input- en outputzijde vinden. 
Vervolgens wordt bezien in hoeverre hun strategische acties voldoende 
gericht zijn op de beweeglijkheid van de omgeving en wordt geanalyseerd of 
er een samenhang bestaat tussen strategische activiteit en de veranderlijk
heid van de bedrijfsomgeving. Deze analyses kunnen beschouwd worden als 
een variatie op het thema bedrijf en omgeving dat in het hoofdstuk 8 is 
aangesneden. Zij geven een verdieping van de analyses over de samenhang 
tussen onzekerheid en technocratische voorzieningen die in het vorige 
hoofclstuk op basis van de idee~n van Khandwalla zijn uitgevoerd. 
Met andere woorden, vra~gstelling 9.3 luidt: 
In hoeverre hangt omgevingsdynamiek samen met strategische activiteit en 
in hoeverre zijn deze samenhangen verschillend voor (a) sectoren en (b) 
middelgrote en kleine bedrijven versus grote bedrijven? 

Operationaliseringen: 
Wat betreft de ervaren dynamiek aan in- en outputzijde worden dezelfde 
operationaliseringen gebruikt als in hoofclstuk 8. Daar werd reeds geconsta
teerd dat de ervaren veranderlijkheid van de bedrijfsomgeving aan de 
outputzijde (afnemers) hager is dan aan de inputzijde (leveranciers). Met 
deze kennis zijn vervolgens drie analyses gemaakt. De wijze waarop de 
strategische acties zijn gemeten kan gevonden worden in overzicht 9.1. 

Analyseresultaten: 
De eerste analyse heeft betrekking op de volgende vraag: welke strategische 
acties gaan samen5 met output- en inputveranderlijkheid? Op basis hiervan 
kan men vaststellen in hoeverre de aard van de strategische acties past bij 
de herkomst van de omgevingsdynamiek. Daarbij is de veronderstelling dat 
meer dynamiek aan input- en/of outputzijde in principe zou behoren te leiden 
tot intensievere strategische activiteiten. 
Een eerste conclusie is dat meer veranderlijkheid in de omgeving van het 
bedrijf voor de meeste strategische acties tot hogere scores leidt. Een 

5 Samenhangen zQn berekend met de Spearman-corretatiecoilfficillnt. 
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veranderlijke inputzijde blijkt met name samen te gaan met een streven naar 
een kostenreductie van inkoopactiviteiten, het veranderen van produkt 
/marktcombinatie en het veranderen van produktieproces of -organisatie. 
Een sterke dynamiek aan de outputzijde blijkt samen te gaan met verande
ren van produktlmarktcombinatie, het verbeteren van verkoop- en marketing
inspanningen, het veranderen van produktieproces of -organisatie en het 
intensiever samenwerken met afnemers en/of leveranciers. 
Wanneer men per strategische actie analyseert dan lijkt de richting van de 
sa men hang met veranderlijkheid van input- of outputzijde plausibel. Steeds is 
sprake van een positieve samenhang, hetgeen betekent dat naarmate de 
veranderlijkheid van input- of outputzijde toeneemt de hierboven genoemde 
strategische acties meer nadruk krijgen. Daar komt bij dat de strategische 
activiteit wat beter op outputdynamiek afgestemd lijkt dan op de inputdyna
miek. Hoge dynamiek aan de outputzijde gaat samen met strategische acties 
die met name gericht zijn op be'(nvloeding van de marktpositie. Deze samen
hangen lijken plausibel, omdat de dynamiek veroorzaakt wordt door afne
mende partijen. 

Tabel9.4: Samenhangen tussen input- en outputverander1iikheid en strateaische acties 

ies Input- Output-
dynamiek dynamiek 

kostenreductie van inkoopactiviteiten 0,23** (578) 0,06 (623) 
veranderen van produktieproces of -organisatie 0,21** (584) 0,24**(626) 
verbeteren van verkoop- en marketinginspanningen 0,16** (583) 0,29**(626) 
veranderen van produkt/marktcombinatie 0,23** (577) 0,39**(620) 
uitbreiding, overnames van bedrijfsactiviteiten 0,14 (576) 0,19** (617) 
inkrimpen van bedrijfsactiviteiten 0,06 (568) 0,07* (608) 
specialisatie van produkten en/of processen 0,12** (556) 0,15** (594) 
intensiever samenwerken met afnemers, leveranciers 0,15** (589) 0,22** (632) 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; (xxx) = aantal betrokken cases 

Hoge inputdynamiek gaat enerzijds samen met strategische acties zoals 
kostenreductie van inkoopactiviteiten en het aanpassen van produ!<tieproces 
of -organisatie. Aangezien de veranderlijkheid veroorzaakt wordt door 
leveranciers zijn de genoemde strategische acties gepaste antwoorden. 
Anderzijds is de samenhang tussen een hoge inputdynamiek en het veran
deren van produktlmarktcombinatie moeilijker interpreteerbaar. Slechts via 
de redenering dat door een sterke verandering van de samenstelling van de 
groep toeleveranciers de produkten zodanig wijzigen dat er nieuwe pro
duktlmarktcombinatie gezocht moeten of kunnen worden, is deze combinatie 
aannemelijk. lmmers, in het geval dat nieuwe toeleveranciers gebruikt 
worden kan het zo zijn dat de geleverde goederen over nieuwe functionalitei
ten beschikken of nieuwe toepassingen mogelijk maken bij de afnemer. 
lndien de afnemer dit in zijn produkten verwerkt is het mogelijk dater activi
teiten ontplooid moeten worden om nieuwe markten te vinden of te bereiken. 
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Met dit inzicht in de richting van de samenhang tussen afzonderlijke strategi
sche acties en omgevingsdynamiek kennen we nog niet de kracht van deze 
samenhang. De tweede analyse is erop gericht vast te stellen hoe krachtig 
dit verband is en welk type omgevingsdynamiek de sterkste samenhang 
vertoont met de omvang van de strategische activiteiten. Op basis hiervan 
kan worden vastgesteld in welke mate ondernemers zich in hun strategische 
acties Iaten leiden door dynamiek aan input- dan wei outputzijde. 
Hierbij nemen we aan dat er sprake is van een positieve samenhang tussen 
de veranderlijkheid van de bedrijfsomgeving en de omvang van de strategi
sche activiteiten van de onderneming. lmmers, via strategische acties 

Contextuele 
facto ran 

Sector 

Personele 
omvang 

I 

Veranderlijkheld 
lnputz:ljde 

Veranderlijkheld 
outputz:ljde 

Figuur 9.1: Analysemodel bij vraagstelling 9.3. 

I 

Mate van 

I 
strateglsche 
actlvltelt 

I 

reageren of anticiperen ondernemingen op ontwikkelingen in de bedrijfsom
geving. Dergelijke samenhangen gelden niet voor aile bedrijven in dezelfde 
mate. Vandaar dat de samenhang gecontroleerd wordt voor twee contextue
le factoren: de sector waarin een onderneming actief is en de omvang van de 
onderneming. Zo kan worden verwacht dat de samenhang voor sectoren met 
een kennisintensief voortbrengingproces sterker zal zijn. Anderzijds mag 
worden verwacht dat de samenhang tussen veranderlijkheid en strategische 
actie voor kleine bedrijven sterker zal zijn dan voor grote bedrijven. De grote 
bedrijven zijn gemakkelijker in staat in een bepaalde mate een onafhankelijk
heid van hun omgeving in stand te houden. 

Operationaliseringen: 
De operationaliseringen van de variabelen zijn als volgt uitgevoerd. Voor de 
berekeningen van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen is per 
respondent steeds een gemiddelde somscore bepaald (zie overzicht 9.2). 

Analyseresultaten: 
Ter bepaling van de samenhang tussen veranderlijkheid van de input- en 
outputzijde enerzijds en de omvang van de strategische activiteiten ander
zijds zijn multiple regressie-analyses uitgevoerd waarbij separate schattingen 
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zijn gemaakt voor de Pavitt-sectoren en voor kleine en grate ondernemingen. 
De resultaten van deze analyses worden in tabel9.5 en 9.6 gepresenteerd. 
De resultaten van de analyses kunnen als volgt worden samengevat: 

De omvang van de strategische activiteiten kan (deels) worden ver
klaard uit de veranderlijkheid van de input- en outputzijde. Dit blijkt uit 
het feit dat aile schattingen duidelijk significant zijn; 

Overzicht 9.2: Operationaliseringen bii vraagstelling 9.3 

Omschrijving Items 

Contextue/e 
factoren 

Sectoren Pavitt-indeling (5 sectoren) 
Omvang Arbeidsvolume 1992 (MKB en GB) 

Onafhanke/ijke 
variabelen: 

Dynamiek (1) De samenstelling van de groep toeleveranciers van resp. 
inputzijde (VIZ) grond- en hulpstoffen, onderdelenlcomf.onenten. machines I 

gereedschappen is de laatste 5 jaar ..... ; 
(2) Hoe vaak overweegt u op zoek te gaan naar nieuwe toeleve-

ranciers van resp. grond- en hulpstoffen, onderdelen I com-
ponenten, machineslgereedschappen?7 

Dynamiek (1) De samenstelling van respectievelijk het produktenpakket en 
outputzijde (VOZ) de groep afnemers is de laatste 5 jaar ... 8; 

(2) Hoe vaak wordt in uw onderneming onderzoek gedaan naar, 
of voorspellingen gemaakt omtrent de markt?9 

Afhankelijke 
variabele: 

Omvang van de 8 strategische activiteiten 
strategische 
activiteiten 

Er is sprake van redelijk krachtige verbanden. Het percentage verklaar
de variantie ligt tussen 11,9% bij de specialized suppliers tot 36,0% 
voor de sector 'supplier dominated'. Voor de totale populatie bedraagt 
de verklaarde variantie ruim 25%; 

6 Antwoordcategorielin: <1> niet veranderd; <2> enigszins veranderd; <3> vee/ veranderd. 

7 Er wordt een 3-puntsschaa/ gebruikt: <1> soms; <2> rege/matig; <3> vaak. 

8 De antwoordencategorieen: idem voetnoot 9. 

9 Antwoordmogelijkheden idem voetnoot 10. 
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In vijf van de zes vergelijkingen hangt de omvang van de strategische 
activiteiten zowel met veranderlijkheid aan de inputzijde als aan de 
outputzijde positief samen. Oat wil zeggen: meer dynamiek gaat sa men 
met meer strategische activiteit; 
Eveneens in vijf van de zes vergelijkingen hangt de dynamiek aan de 
outputzijde sterker met de strategische activiteit samen dan de dyna
miek aan de inputzijde van de ondememing. De enige uitzondering 
hierop is de 'science based'-sector. Voor deze sector geldt dat de 
veranderlijkheid van de inputzijde meer strategische activiteit uitlokt dan 
die van de outputzijde. 

Tabel9.5: Meervoudige regressie-analyse met de strategische activiteit als afhankelijke en de 
veranderlijkheid van de input- en outputzijde als onafhankelijke variabelen naar 
Pavitt-sector 

Onafhankelijke Sector Totale 
varia belen populatie 

1 2 3 4 5 

voz 0,44** 0,37** 0,36** 0,33** 0,40** 0,39** 
VIZ 0,26** 0,13* n.s. 0,40** 0,37- 0,22** 

adj. R2 36,0% 17,0% 11,9% 35,1% 33,3% 25,5% 

Durbin-Watson 1,92 2,09 1,78 1,90 2,38 1,90 

sign. verg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

n 114 171 98 72 57 519 

<1 > supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialized suppliers; <4> science 
based; <5> business services. 
•• = p < 0,05; * = p < 0,10; n.s. = niet significant 

Eenzelfde analyse is ook uitgevoerd voor het onderscheid tussen kleine en 
middelgrote ondernemingen (bedrijven met < 100 werknemers) enerzijds en 
grote bedrijven (<:: 100 werknemers) anderzijds. De resultaten van deze 
analyses staan in tabel 9.6. De veranderlijkheid van de omgeving verklaart 
deels de omvang van de strategische activiteiten in de onderzochte onderne
mingen. Beide schattingen blijken hoog significant. In beide vergelijkingen 
heeft de veranderlijkheid van de outputzijde de grootste positieve invloed op 
de omvang van de strategische activiteiten. 
De strategische activiteit in het midden- en kleinbedrijf wordt in sterkere mate 
door de verandertijkheid van de bedrijfsomgeving belnvloed dan die in het 
grootbedrijf. Dit blijkt enerzijds uit het hogere percentage verklaarde variantie 
(26,4% versus 12,1%) en anderzijds uit het feit dat in de vergelijking voor het 
grootbedrijf aileen de veranderlijkheid van de outputzijde significant bijdraagt. 
Dit is opmerkelijk omdat in het vorige hoofdstuk werd geconstateerd dat het 
grootbedrijf meer omgevingsonzekerheid ondervond dan het midden- en 
kleinbedrijf. In het algemeen zijn de activiteiten van middelgrote en kleine 
bedrijven gevoeliger voor externe invloeden dan voor grote bedrijven. Niet 
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reageren of anticiperen op omgevingsontwikkelingen heeft daarom waar
schijnlijk voor het midden- en kleinbedrijf grotere gevolgen voor de continu
iteit dan voor het grootbedrijf. 

Tabel9.6: Meervoudige regressie-analyse met de strategische activiteit als afhankelijke en de 
veranderlijkheid van de input- en outputzijde als onafhankelijke variabelen naar 
arootteklasse werkzame oersonen 

Onafhankelijke Grootteklasse werkzame personen Totale 
variabelen populatie 

MKB GB 

voz 0,38** 0,36** 0,39** 
VIZ 0,23** n.s. 0,22-

adj. R2 26,4% 12,1% 25,5% 

Durbin-Watson 1,88 1,97 1,90 

Sign. vergelijking 0,00 0,00 0,00 

n 428 88 519 

MKB = bedrijven met minder dan 100 werkzame personen; GB = bedrijven met 100 of 
meer werkzame personen. 
•• = p < 0,05; * = p < 0,10; n.s. = niet significant. 

Een derde analyse heeft betrekking op de mate waarin de ondemomen 
strategische acties passend zijn voor de situatie waarin het bedrijf zich 
bevindt in termen van de omgevingsdynamiek. In welke mate kiezen bedrij
ven, gegeven de door henzelf gepercipieerde omgevingsdynamiek, voor de 
meest effectieve combinatie van strategische acties? Hierbij kiezen we 
wederom het uitgangspunt dat bedrijven met behulp van strategische acties 
de onzekerheid, ontstaan door de omgevingsdynamiek, trachten te reduce
ran. 
De analyses worden gestart op basis van de hiervoor beschreven clusters 
van strategische acties: de strategisch niet-actieven, de specialiseerders I 
samenwerkers en de PMC-verbeteraars. Om de effectiviteit van de strategi
sche activiteiten in termen van onzekerheidsreductie vast te stellen kan men 
zich afvragen welk strategiecluster welke type omgevingsdynamiek in welke 
mate zou moeten ervaren? We formuleren de volgende drie hypothesen: 
(1) De groep strategisch niet-actieven moet zowel aan de input- als aan de 

outputzijde een significant lagere dynamiek ervaren. 
Hun niet-activiteit kan anders niet worden opgevat als een adequaat 
reageren/anticiperen op die dynamiek. lmmers, als er sprake is van een 'fif 
tussen organisatie en omgeving waarbij deze 'fit' onder meer via strategisch 
beleid tot stand gebracht wordt dan zou het logisch zijn dat bedrijven uit het 
eerste cluster niet actief zijn omdat hun omgeving daarvoor geen aanleiding 
geeft. 
(2) De groep specialiseerderslsamenwerkers (cluster 2) moet zowel input

als outputdynamiek reduceren. 
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De specialisatie heeft immers zowel betrekking op produkten (output), alsop 
processen (input), terwijl samenwerking betrekking heeft op afnemers 
(output) als op leveranciers (input). Dit betekent dat zowel actoren aan de 
input- als aan de outputzijde een bron van onzekerheid kunnen vormen. 
(3) De PMC-verbeteraars reduceren vooral outputdynamiek. 
Gezien hun gerichtheid op de afzetmarkt ligt dit voor de hand. We formuleren 
derhalve als vraagstelling (9.4): 
Verschillen de drie strategie-clusters in de mate waarin zij respectievelijk 
input- en/of outputdynamiek hebben? 

Tabel9.7: Strateaische clusters: inout- en outoutdvnamiek 

lnputdynamiek 

Cluster Mean Std.dev. n Verschillen 
(p<0,05) 

Cluster 1 1,43 0,32 188 
Cluster2 1,55 0,32 120 2>1 
Cluster 3 1,65 0,36 211 3>1;3>2 

Outputdynamiek 

Cluster Mean Std.dev. n Verschillen 
(p<0,05) 

Cluster 1 1,74 0,42 188 
Cluster 2 1,96 0,45 120 2>1 
Cluster3 2,19 0,43 211 3>1;3>2 

In tabel 9. 7 worden de resultaten van de analyses gepresenteerd10
• Deze 

resultaten kunnen als volgt worden samengevat: Voor aile drie de clusters 
geldt dat de ervaren veranderlijkheid van de outputzijde hoger is dan die van 
de inputzijde. lnderdaad blijkt cluster 1, de strategisch niet-actieve bedrijven, 
de minste omgevingsdynamiek te ervaren. De mate van strategische activi
teit lijkt hiermee in overeenstemming. Hiermee wordt hypothese 1 bevestigd. 
Tevens komt naar voren dat de clusters 2 en 3 wat input- en outputdynamiek 
betreft significant verschillen van cluster 1, terwijl cluster 3 eveneens meer 
dynamiek ervaart dan cluster 2. Ook de tweede hypothese blijkt te worden 
bevestigd. Bedrijven in het tweede cluster ervaren inderdaad een naar 
verhouding hoge input- en outputdynamiek. De derde hypothese blijkt echter 
niet te worden bevestigd. Het is, zo als verwacht, weliswaar zo dat bedrijven 
uit cluster 3 de hoogste outputdynamiek ervaren. De hoge inputdynamiek 
voor dit cluster bedrijven werd echter niet verwacht. 
Dit betekent in de eerste plaats dat een hogere omgevingsdynamiek meer 
strategische activiteit uitlokt. In de tweede plaats blijken er duidelijke verschil
len te bestaan tussen het cluster 2 en het cluster 3. Bedrijven die hun 

10 De verschillen tussen de drie cluster zijn berekend met een oneway Scheffe. 
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strategische activiteit richten op het verbeteren van PMC's ervaren significant 
meer input- en meer outputdynamiek dan de bedrijven in cluster 2. 
Wederom11 bHjkt dat bedrijven die hun activiteiten richten op de be"invloeding 
van de afzetmarkt in een sterkere mate te maken hebben met onzekerheid. 
Het gebrek aan een voldoende inzicht in de effecten van deze inspanningen 
kunnen ter verklaring van dit resultaat worden aangevoerd. 
In deze paragraaf is onderzocht welke samenhangen er bestaan tussen de 
dynamiek in de bedrijfsomgeving en de ontplooide strategische activiteit van 
de ondernemingen. lndien we de belangrijkste analyseresultaten samenvat
ten dan blijkt in de eerste plaats dat een hogere omgevingsdynamiek inder
daad samengaat met meer strategische activiteit. Hierbjj blijken de strategi
sche acties in sterke mate aan te sluiten bij de bron van de dynamiek. 
Wanneer we de mate van omgevingdynamiek in relatie brengen met de 
omvang van de strategische activiteit dan blijkt, in de tweede plaats, de 
eerste tot op zekere hoogte verklarend voor de tweede. We spraken hierbij 
de verwachting uit dat de samenhangen starker zouden moeten zijn voor 
sectoren die een kennisintensieve voorbrenging hebben. Deze veronderstel
ling wordt slechts voor een deel bevestigd. Voor twee kennisintensieve 
sectoren, namelijk 'science based' en 'business services', gaat een hoge 
omgevingsdynamiek inderdaad samen met een grotere strategische activi
teit. Dit geldt echter niet voor de 'specialised suppliers', waarvoor weliswaar 
significante samenhangen worden gevonden, maar waarbij de verklaarde 
variantie laag is. Wellicht kan dit worden verklaard uit het feit dat deze sector 
bedrijven bevat, zoals in hoofdstuk 7 is aangetoond, die qua omvang tot de 
grotere behoren. Hierdoor kunnen deze bedrijven zich onafhankelijker 
opstellen ten opzichte van de dynamiek in de omgeving. De samenhangen in 
het model zijn voor middelgrote en kleine ondernemingen inderdaad starker 
dan voor het grootbedrijf. Schaal Ievert met andere woorden tot op zekere 
hoogte een bruikbaar pantser tegen dynamiek. Tot op zekere hoogte omdat 
een grote schaal ook met intertie of 'organisational failure' gepaard kan gaan, 
zodat een adequaat reageren of anticiperen op ontwikkelingen in de omge
ving niet of te laat tot stand komt. 

9.5 Strategische activiteit en innovativiteit 

9.5.1 lnleiding 

In paragraaf 9.3 is reeds een eerste aanzet gegeven voor de analyse van de 
relatie tussen strategische activiteit en innovativiteit. Daar bleek dat het 
cluster met bedrjjven die in hun strategische beleid vooral de verbetering van 
produkt I marktcombinaties benadrukten, gekenmerkt werd door een naar 
verhouding hoge innovativiteit. Dit in tegenstelling tot de strategisch niet-

11 Uit de hietVoor uitgevoerde analyses b/eek immers dat produktinnoveerders meer 
omgevingsonzekerheid ondetVonden. 
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actieven die juist gekenmerkt werden door een naar verhouding lage innova
tiviteit. In de volgende paragrafen willen we deze constateringen verder 
uitwerken. Hierbij wordt met name de samenhang tussen strategische 
activiteit en technologische netwerk-activiteit geanalyseerd. 

9.5.2 Clusters van strategische activiteit en aard en nlveau van 
innovaties 

Eerst richten we onze aandacht echter op het type innovaties dat door de 
geclusterde bedrijven wordt gerealiseerd. Hierbij is de verwachting dat het 
cluster 'strategisch niet-actieven' geen duidelijk innovatieprofiel heeft. 
Doordat de bedrijven in dit cluster niet kiezen voor gerichte strategische 
acties zal het innovatieprofiel bestaan uit een onduidelijke mix van produkt
en procesinnovaties. Het cluster 'specialiseerders I samenwerkers' richt zich 
op samenwerking met leveranciers of juist met afnemers. Is het eerste het 
geval dan kan verwacht worden dat dit aanleiding geeft voor vooral procesin
novaties. Is men sterker gericht op afnemers dan zullen eerder produktinno
vaties gerealiseerd worden. Kortom, in dit cluster worden of vooral procesin
novaties of vooral produktinnovaties gerealiseerd. Het derde cluster bevat 
bedrijven die hun strategische activiteit vooral op de verbetering van produkt 
I markt-combinaties richten. In dit kader zou de nadruk in dit cluster op 
produktinnovaties moeten liggen. In tabel 9.8 wordt nagegaan in hoeverre 
deze verwachtingen bevestigd worden. 
Vatten we de tabel samen dan blijkt dat de verwachtingen inderdaad beves
tigd worden. Het merendeel van de PMC-verbeteraars heeft in de periode 
1987-1992 vooral produktinnovaties voortgebracht. De specialiseerders I 
samenwerkers realiseren eveneens vooral produktinnovaties. Echter een op 
de drie innoverende bedrijven in dit cluster heeft vooral procesinnovaties. Het 
percentage 'evenveel proces- als produktinnovaties' is voor dit cluster het 
laagste. De niet-actieven kennen geen duidelijke innovatie-orientatie. 

Tbl98 Cl t a e .. users vans ea1sc e a 1e trat . h ctlv't it enaa van e 1nnova lEIS rd d . f 

Cluster Aard van de innovaties 

Vaoral Evenveel proces als Vooral 
proces produkt produkt 

Nlet-actieven 39,1% 21,7% 39,1% 

Spec/sam 33,0% 14,9% 52,1% 

PMC 21,0% 21,5% 57,4% 
-Cha-square - 24,90; sagnificant1e-niveau = 0,002 
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Vervolgens kan de vraag gesteld worden in welk cluster bedrijven de ingrij
pendste innovaties voortbrengen. Gezien de kenmerken 12 van de bedrijven in 
het cluster PMC, namelijk gemiddeld de grootste ondernemingen en de 
hoogste R&D-intensiteit, kan worden verwacht dat de (produkt)innovaties 
hier het meest ingrijpend zullen zijn. Aangezien de twee andere clusters 
bedrijven bevatten die enerzijds qua omvang kleiner zjjn en anderzijds een 
geringere exportquote hebben, zullen de geleidelijke innovaties daar de 
overhand hebben. 

T bel9 a .9: 'ch Clusters van stratea1s e activite1ten en mveau van d . e cnnovaties 

Clusters Niveau van de innovaties 

Geleidelijk lngrijpend Geleidelijk 
proces proces produkt 

Niet-actieven 83,9% 16,1% 80,2% 

Spec./sam. 81,1% 18,9% 81,3% 

PMC 76,7% 23,3% 68,2% 

N1veau proces1nnovatres: Chr-square = 2,00, srgmficant1e-nrveau = 0,368 
Niveau produktlnnovaties: Chi-square = 7,05, significantie-niveau = 0,029 

lngrijpend 
produkt 

19,8% 

18,8% 

31,8% 

Uit tabel 9.9 blijkt dat zowel de strategisch niet-actieven als de specialiseer
ders I samenwerkers hun proces- en produktinnovaties hoofdzakelijk stapje
voor-stapje realiseren. Het cluster PMC-bedrijven kent naar verhouding de 
meest ingrijpende innovaties. Dit geldt voor de procesinnovaties, maar met 
name voor de produktinnovaties. Gezien het fait dat dit cluster naar verhou
ding veel grote kennisintensieve ondernemingen bevat, is dit niet verwonder
lijk. 

9.5.3. De samenhang tussen strategische activitelt en technologi
sche netwerk-activiteit 

In deze paragraaf zullen twee vraagstellingen worden uitgewerkt. Hiervoor is 
reeds meerdere malen gesteld dat de strategische activiteiten er mede op 
gericht zijn de netwerkpositie van een onderneming te behouden of te 
verbeteren of de effectiviteit van de interactie met de omgeving te reguleren. 
Een deel van de interactie met de omgeving heeft, zoals in hoofdstuk 5 is 
betoogd, betrekking op de uitwisseling van technologische kennis. Deze 
interactie kan met andere woorden een krachtige impuls geven aan de 
innovativiteit van een onderneming. De relaties die via daze interacties 
ontstaan kunnen dan oak gezien worden als belangrijke activa van een 
innoverende onderneming. Daar staat tegenover dat het onderhouden van 

12 Zie tabe/9. 6 voor de kenmerken van de drie clusters. 
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deze technologische relaties kostbare investeringen met zich meebrengt. Er 
moeten vaak relatie-specifieke investeringen gedaan worden, die leiden tot 
zogenaamde 'sunk costs', afhankelijkheden en uittredingsdrempels. lnnove
rende ondernemingen dienen dan ook een strategische afweging te maken 
tussen de kosten en baten van inbedding. Dit roept de vraag op in welke 
mate bedrijfsstrategie~n en technologische netwerk-activiteit samenhangen. 
Het onderzoek naar de empirische relatie tussen strategische activiteit en 
technologische netwerk-activiteit is volgens Gemanden & Heydebreck (1995: 
832) nog een braakliggend terrein. Dit is dan ook de reden dat in deze 
paragraaf nagegaan wordt in welke mate de bedrijfsstrategie van invloed is 
op de technologische netwerk-activiteit van innoverende ondernemingen. 
Zoals gezegd worden er hierna twee vraagstellingen uitgewerkt. In de eerste 
plaats wordt via vraagstelling 9.5 onderzocht in hoeverre er verschillen 
tussen de drie onderscheiden clusters bestaan in de mate waarin zij interne 
en externe hulpbronnen benutten voor hun innovatieproces. Daarna concen
treren we ons op een bijzondere vorm van technologische netwerk-activiteit 
namelijk R&D-samenwerking. In vraagstelling 9.6 zal worden nagegaan in 
hoeverre (1) de bedrijfsstrategie, (2) de sector waarin een onderneming 
actief is, (3) de omvang van een onderneming en (4) de R&D-inspanning de 
kans beTnvloeden op een bepaalde R&D-samenwerkingsrelatie. 

Operationaliseringen bij vraagstelling 9. 5: 
In hoofdstuk 7 van dit onderzoek zijn cijfers gepresenteerd over de invloed 
die interne en externe hulpbronnen uitoefenen op het innovatieproces. De 
bedrijven werd daarvoor de volgende vraag voorgelegd: 'Hoe vaak hebben 
de volgende bedrijfsfuncties of organisaties idee~n aangedragen voor, of een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van innovaties?'. De 
bedrijven konden voor de beantwoording van deze vraag kiezen uit een groot 
aantal mogelijkheden vari~rend van de produktie- of R&D-functie tot belang
rijke klanten of leveranciers of onderwijs-instellingen13

. Daarnaast wordt de 
hiervoor ontwikkelde cluster-indeling gebruikt. 

Ana/yseresultaten: 
In tabel 9.10 wordt enerzijds voor de drie clusters de mate van invloed14 van 
de interne en externe hulpbronnen op het innovatieproces gepresenteerd. 
Anderzijds wordt aangegeven in welke gevallen er sprake is van een signifi
cant verschillen tussen de clusters15

• 

13 Antwoordmogelijkheden: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; <4> vaak; <5> altijd. 

14 Voor de overziohte/ijkheid zijn in de tabel de antwoordmoge/ijkheden <3>, <4> en <5> 
samengevoegd tot ~n categorie. Deze besohrljft de situatie dat een bepaalde hulpbron 'regelmatig 
of vaker' een bijdrsge aan de totstandkoming van innovaties Ievert. 

15 Verschillen tussen de clusters zijn berekend met oneway Scheffe. 
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Tabel9.10: De drie clusters van strategische activiteit en de mate van invloed van 
't t hlb ht' . tn eme en ex eme UIPI ronnen op e tnnovatteproces 

Hulpbron Cluster Verschillen 

1 2 3 

Interne hulpbronnen: 
lnkoopfunctie 16,7% 21,8% 27,8% n.s. 
R&D-functie 48,6% 48,8% 56,4% 3>1* 
Produktiefunctie 60,9% 49,4% 53,7% n.s. 
Verkoopfunctie 56,0% 58,0% 72,8% 3>1**; 3>2** 

exteme hulpbronnen: 
Branche-organisaties 5,3% 5,6% 6,9% n.s. 
lnnovatie Centra 5,3% 2,2% 5,8% n.s. 
Kamers van Koophandel 0,0% 1,1% 3,7% n.s. 
TNO 2,6% 5,6% 3,2% n.s. 
Commerci61e adviesbur. 7,1% 6,7% 13,5% 3>1**; 3>2** 
Belangrijke klanten 37,5% 66,7% 62,4% 3>1**; 2>1** 
Belangrijke leveranciers 20,5% 25,3% 30,2% n.s. 
Andere ondememingen 3,7% 12,9% 19,0% 3>1** 
MBO 2,8% 1,1% 3,2% n.s. 
HBO 3,6% 6,7% 6,3% n.s. 
TU Eindhoven 3,6% 3,3% 5,3% n.s. 
Andere universiteiten 1,8% 5,5% 6,9% n.s. 

** = p < 0,05; * = p < 0, 10; Cluster 1 = niet-actieven; Cluster 2 = specialiseerders I 
samenwerkers; Cluster 3 = Verbeteraars PMC's. 

Op basis van de gegevens in de tabel kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden. In de eerste plaats is er een duideUjk verschil tussen 
cluster 1 aan de ene kant en de clusters 2 en 3 aan de andere kant. Hieruit 
blijkt dat de strategisch niet-actieven er in mindere mate in slagen tot een 
benutting van interne en de verwerving van externe hulpbronnen te komen 
die hun innovatieproces voeding geven. Hoewel er geen significant verschil 
bestaat tussen de drie clusters is het, in de tweede plaats, wei opvallend dat 
het innovatieproces bij de strategisch niet-actieven het sterkst aangestuurd 
wordt door de produktiefunctie. Terwijl bij de twee andere clusters de groot
ste invloed van de verkoop- en marketingfunctie blijkt uit te gaan. Dit wijst er 
op dat de bedrijven in cluster 1 vooral op basis van hun technologische kern 
innoveren. 
In de derde plaats blijkt dat de bedrijven in cluster 1 in een geringere mate 
hun externe hulpbronnen benutten. Met name de naar verhouding geringe 
invloed van belangrijke klanten op het innovatieproces is voor dit cluster 
opvallend te noemen. Ruim 37% van de bedrijven in het cluster geeft aan dat 
belangrijke klanten regelmatig of vaker een belangrijke bijdrage leveren aan 
de totstandkoming van innovaties. De percentages voor de beide andere 
clusters zijn belangrijk hoger. In de vierde plaats blijkt het innovatieproces 
van het cluster bedrijven die hun produkt I marktcombinaties 'upgraden' het 
sterkste onder invloed te staan van bijdragen van interne en externe hulp
bronnen. In acht gevallen is zelfs sprake van een significant verschil tussen 
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de clusters. Bij vijf hulpbronnen kan een duidelijk verschil opgetekend 
worden tussen cluster 3 en 1. Bij twee hulpbronnen (verkoopfunctie en 
commerciele adviesbureaus) is dit het geval voor de clusters 3 en 2. Wat 
betreft de bijdrage van belangrijke klanten is er tevens een duidelijk verschil 
tussen de clusters 2 en 1. 
Hieruit volgt de conclusie dat de aard van de strategische activiteit zowel van 
invloed is op het type hulpbronnen dat gebruikt wordt als op de intensiteit 
waarmee deze hulpbronnen gebruikt worden. De strategisch actieve bedrij
ven benutten in een sterkere mate andere interne hulpbronnen en verwerven 
intensiever exteme hulpbronnen. 

Vraagstelling 9.6 luidde: 
In hoeverre is (1) de bedrijfsstrategie, (2) de sector waarin een bedrijf actief 
is, (3) de omvang van de onderneming, en (4) de R&D-inspanning van 
inv/oed op de kans dat een onderneming een (bepaa/de) R&D-samenwer
kingsrelaties heeft? 
Via deze vraagstelling concentreren we ons op een bijzondere vorm van 
technologische netwerk-activiteit, namelijk R&D-samenwerking. Hierbij 
veronderstellen we onder meer een relatie tussen de bedrijfsstrategie die 
een bedrijf heeft en haar technologische netwerk. Hierbij gaan we er van uit 
dat een ondememing niet vrij is in de keuze om in een bepaald netwerk te 
participeren. Een beoogde samenwerkingspartner kan interactie weigeren 
omdat de betrokken onderneming reeds participeert in een ander netwerk of 
omdat een samenwerking zoekende onderneming niet beschikt over de 
gewenste eigenschappen. De omvang van de onderneming of de sector 
waarin zij actief is zijn voorbeelden van factoren die eveneens een rol 
kunnen spelen (Gemanden & Heydebreck, 1995: 837). Daar kan aan 
toegevoegd worden dat een economische actor een weinig interessante 
partner is als die actor een te geringe kennisinspanning verricht. De kans op 
een eenzijdige samenwerking ('free rider') is dan te groat. 
Vraagstelling 9.6 wordt geanalyseerd met behulp van een model dat in figuur 
9.2 wordt gepresenteerd. 

Operationaliseringen: 
De wijze waarop de concepten in figuur 9.2 zijn gemeten staat in overzicht 
9.3. Het analysemodel zal in drie varianten berekend worden. Hiervoor 
worden drie afhankelijke variabelen samengesteld. De bedrijven is de 
volgende vraag voorgelegd: 'R&D-activiteiten kunnen door uw bedrijf in een 
R&D-afdeling worden uitgevoerd maar ook in andere afdelingen of met 
andere partners. Verricht uw onderneming op een of andere manier R&D?16

• 

11 Meerdere snl:wootden konden worden ssngekrulst. Antwoordmoge/Qkheden: <1> in eigen 
R&D sfdeling; <2> elders in eigen bedrijf; <3> in ssmenwerking met leversnciers; <4> in 
semenwerking met sfnemers; <5> in ssmenwerking met concurrenten; <6> in ssmenwerking met 
onderwijsinstellingen; <7> in ssmenwerking met R&D-instellingen I ingenieursburesus. In dit kader 
worden de antwoordmoge/Qkheden <4> tim <7> gebruikt voor de analyses. 
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De variabele RDSAM (R&D-samenwerking) beschrijft of een bedrijf een 
R&D-samenwerkingsrelatie heeft met tenminste een van de genoemde 
partijen. De variabele heeft de waarde 0 indien er geen relaties zijn en de 
waarde 1 als er tenminste een R&D-samenwerkingsrelatie is. De variabele 
RDSAO (R&D-samenwerking met andere ondernemingen) is gemeten met 
de items R&D in samenwerking met (a) leveranciers, (b} afnemers, of (c) 

Sector I 

~~edrljfsstrategle I 
I R&D- I 

samenwerklng 

Omvang I t 

R&D-Inspannlng I 

Figuur 9.2: Analysemodel bij vraagstelling 9.6. 

concurrenten. De variabele heeft de waarde 1 als een bedrijf tenminste een 
R&D-samenwerkingsrelatie heeft met een leverancier, afnemer of concur
rent. Als RDSAO de waarde 0 heeft, is er geen enkele samenwerkingsrelatie 
met de genoemde derde partijen uit de bedrijfskolom. De variabele ROSOl 
beschrijft of een bedrijf een R&D-relatie heeft met een onderwijsinstelling of 
met een R&D-instelling of ingenieursbureau. De variabele is op een zelfde 
wijze berekend en gecodeerd als de twee hiervoor genoemde. 
In het model staan vier onafhankelijke variabelen. De eerste, RDI, omvat het 
aantal arbeidsjaren dat in een onderneming in 1992 aan R&D is besteed in 
verhouding tot het totale arbeidsvolume. Een hogere waarde van RDI 
betekent dat een groter percentage van het arbeidsvolume in het bedrijf aan 
R&D-activiteiten wordt besteed. 
De variabele 'omvang onderneming' is berekend door het aantal werknemers 
dat een bedrijf heeft in drie categorieen te verdelen. Heeft een bedrijf 1 tot 20 
werknemers dan krijgt de variabele WP1 de waarde 1. In het geval dat een 
bedrijf dit kenmerk niet heeft is de waarde van WP1 gelijk aan 0. De variabe
len WP2 en WP3 zijn op identieke wijze berekend maar dan voor de gevallen 
dat een bedrijf respectievelijk 20 tot 100 of 100 of meer werknemers heeft17• 

17 Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat de gekozen dummy-codering bij deze 
variabele omwille van de onderlinge vergelijkbaarheid is overgenomen van GemOnden & 
Heydebreck. 
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De variabele STR geeft aan of een ondememing tot een van de drie hiervoor 
berekende clusters van strategische activiteiten behoort. Als STR1 de 
waarde 1 aanneemt dan betekent dit dat een bedrijf tot het cluster 'strate
gisch niet-actieven' gerekend moet worden. Een waarde 1 bij STR2 geeft 
aan dat een bedrijf ingedeeld is in het .cluster 'specialiseerders I samenwer
kers', terwijl de waarde 1 bij de STR3 betekent dat een bedrijf tot de 'PMC
verbeteraars' gerekend moet worden. Scoort een bedrijf een 1 op een van de 
drie STR-variabelen, dan krijgt dat bedrijf de waarde 0 toegekend op de 
overige twee STR-variabelen. 

Overzicht 9.3: Ooerationaliseren bii vraaastellino 9.6 

Variabele Omschrijving Items 

RDS R&D- RDSAO R&D-samenwerking met andere ondeme-
samenwerking mingen (dummy): 

ROSOl R&D-samenwerking met onderwijs- of R&D- • 
instellingen en ir-bureaus (dummy) 

RDSAM R&D-samenwerking (dummy) 

RDI R&D- RDI Het aandeel R&D-arbeidsvolume in het totale ! 
inspanning arbeidsvolume 1992 (continu) 

WP Omvang WP1 Bedrijf heeft 1 tot 20 werknemers (dummy) 
ondememing WP2 Bedrijf heeft 20 tot 100 werknemers (dummy) 

WP3 Bedrijf heeft 100 of meer werknemers (dummy) 

STR Strategie- STR1 Bedrijf behoort tot cluster 1 (dummy) 
cluster STR2 Bedrijf behoort tot cluster 2 (dummy) 

STR3 Bedrijf behoort tot cluster 3 (dummy) 

Sector Pavitt-sector IND1 Bedrijf behoort tot 'supplier dominated' (dummy) 
IND2 Bedrijf behoort tot 'scale intensive (dummy) 
IND3 Bedrijf behoort tot 'specialised suppliers' (dummy) 
IND4 Bedrijf behoort tot 'science based' (dummy) 
I NOS Bedrijf behoort tot 'business services' (dummy) 

De variabelen IND1 tot en met IND5 zijn op een vergelijkbare manier ge
maakt als WP en STR. lndien een bedrijf tot een bepaalde sector behoort 
dan neemt de bijbehorende variabele de waarde 1 aan. De overige variabe
len krijgen in dat geval voor dit bedrijf de waarde 0. 

Ana/yseresultaten: 
Omdat we vooral geinteresseerd zijn in de relatie tussen de bedrijfsstrategie 
en de technologische netwerkactiviteit, worden in figuur 9.3 deze twee 
variabelen ten opzichte van elkaar geplaatst. 
Onmiddellijk valt op dat er aanzienlijke verschillen tussen de drie onderschei
den clusters bestaan wat betreft de mate waarin zij tenminste over een R&D
samenwerkingsrelatie beschikken. 
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De bedrijven die hun strategische activiteit vooral op de verbetering van 
produkt I marktcombinaties richten (cluster 3) blijken naar verhouding over 
de meeste R&D-samenwerkingsrelaties te beschikken. Een kleine 58% van 
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Figuur 9.3: Vergelijking van het type bedrijfsstrategie naar een R&D-samenwerkingsrelatie 
(RDSAM), een R&D-relatle met andere ondernemingen (RDSAO) of een R&D-relatie 
met onderwijs- of R&D-Instellingen of ingenieursbureaus (ROSOl). 

de bedrijven uit dit cluster beschikt over tenminste een R&D-relatie. Cluster 3 
wordt gevolgd door het cluster 2 met daarin bedrijven die zich qua strategi
sche activiteit vooral richten op specialisatie en samenwerking. De strate
gisch niet-actieven (cluster 1) vertonen een naar verhouding geringe techno
logische netwerkactiviteit. Ongeveer 1 op de 3 bedrijven in dit cluster zegt 
over tenminste een R&D-relatie met een derde partij te beschikken. 
In de figuur is de R&D-samenwerking vervolgens uitgesplitst in twee sub
groepen. Enerzijds R&D-samenwerking met andere ondernemingen, dat wil 
zeggen er bestaat ten minste een relatie met een leverancier, een afnemer of 
een concurrent. Anderzijds R&D-samenwerking met onderwijs- of onder
zoeksinstellingen. Duidelijk blijkt dat er meer samengewerkt wordt met 
partners uit de bedrijfskolom dan met onderwijs- of R&D-instellingen of 
ingenieursbureaus. Zo heeft bijna 52% van de bedrijven in cluster 3 een 
R&D-relatie met andere ondernemingen terwijl een kleine 22% van de 
bedrijven uit dit cluster samenwerkt met onderwijs- of onderzoeksinstelling
en. Overigens blijft het patroon van de mate waarin de verschillende clusters 
over deze relaties beschikken hetzelfde. 
Uit het bovenstaande kan als voorlopige conclusie getrokken worden dat de 
bedrijfsstrategie die een ondememing heeft van invloed lijkt op de mate 
waarin er technologische netwerkactiviteit ontplooid wordt in de zin van het 
hebben van R&D-samenwerkingsrelaties met externe economische actoren. 
Tevens blijkt dat de benutting van de publieke en private kennisinfrastructuur 
in de vorm van R&D-samenwerkingsverbanden onder de maat blijft. 

Ten einde de invloed van de gekozen bedrijfsstrategie, de R&D-inspanning, 
de sector waarin het bedrijf actief is, en de omvang van de onderneming op 
de technologische netwerkactiviteit nauwkeuriger in beeld te brengen wordt 
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met behulp van een logistische regressie analyse18 het model in figuur 9.2 
geschat. Er worden drie varianten van het model berekend. In de eerste 
variant wordt de kans geschat dat een bedrijf over tenminste een R&D
samenwerkingsrelatie (RDSAM) beschikt, ongeacht de partij waarmee 
samengewerkt wordt. In de tweede variant wordt hetzelfde model geschat 
maar dan met een andere afhankelijke variabele. Dit model schat de kans op 
een R&D-samenwerkingsrelatie met een andere ondememing (RDSAO), 
zijnde een leverancier, een afnemer of een concurrent. In de derde modelva
riant wordt de kans op een R&D-samenwerkingsrelatie met een onderwijs-, 
R&D-installing of ingenieursbureau geschat (ROSOl). In tabel 9.11 staan de 
resultaten van deze analyses. 
Op basis van de resultaten in de tabel kan worden geconcludeerd dat aile 
geschatte modellen significant zijn19

. De verklaarde variantie (R2
l) van de 

modellen is echter niet hoog. Deze bedraagt voor de drie schattingen steeds 
ongeveer 10%. De interpretatie van de co~ffici~nten in de tabel is echter 
anders dan bij een 'gewone' meervoudige regressie-analyse. Met een 
leesvoorbeeld kan dit verduidelijkt worden. De cijfers bij de onafhankelijke 
variabelen in de tabel hebben betrekking op de zogenaamde Exp (b)
waarde20. Een getal tussen haakjes duidt op een parti~le correlatie-co~ffici
ent (R). Deze geeft aan in welke mate een bepaalde onafhankelijke variabele 
aan het model bijdraagt21

. Kijken we nu naar de tweede kolom, dan blijkt bij 
de variabele WP3 een Exp(b) van 3,81 te horen met een R van 0,18. Dit 
moet als volgt worden gernterpreteerd. Als een bedrijf 100 of meer werkne
mers heeft dan neemt de kans op een R&D-samenwerkingsrelatie met een 

18 Een meeNoudige logistische regressie analyse heeft tot doe/: < 1 > een model te schatten 
waarin de relatie tussen een dichotome afhankelijke en een set onafhankelijke variabelen wordt 
beschreven; <2> te bepalen welke onafhankelijke variabelen goede predictors zijn, en <3> het 
bepalen van de waarde van de afhankelijke variabele uit de waarden van de onafhankelijke 
variabelen. 

19 Dit blijkt in de eerste plaats uit het percentage 1uist geplaatste' cases en in de tweede plaats 
uit de 'goodness of fit'. Een significantieniveau >0,05 van de 'goodness of fit' geeft bij deze 
ana/ysetechniek aan dat het geschatte model niet significant afwijkt van een 'perfect' model. Een 
derde indicatie voor de kwaliteit van het geschatte model kan verkregen worden uit de 'model chi 
square'. Via deze maat wordt de nulhypothese getest dat de co(jfflci(jnfen van de onafhankelijke 
variabelen niet significant afwijken van 0. Een waarde < 0,05/eidt tot de verwerping van deze nul
hypothese. 

20 Deze waarde geeft aan in welke mate de kans ('odd') op een bepaalde gebeurtenis 
verandert als de betrokken onafhankelijke variabele met een eenheid toeneemt (in het geval van 
een continue variabele) of als een categorie wordt gewijzigd (in het geval van een dichotome of 
categorische variabele). 

21 De waarde van de partiele correlatie-coefficifjnt R varieert tussen -1 en 1. Een posit/eve 
waarde van R betekent dat bij een hogere waarde van een variabele ook de waarschijnlijkheid van 
een gebeurtenis toeneemt. Een negatieve waarde van R leidt tot de omgekeerde conclusie. 
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factor 3,81 toe in vergelijking met een bedrijf dat niet over deze eigenschap 
beschikt. Oat het gaat om een toename blijkt uit het feit dat er sprake is van 
een positieve partiele correlatie R. 
Op basis van de drie geschatte modellen kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden. In de eerste plaats blijkt een hoge R&D-intensiteit de kans 
op een samenwerkingsverband in het algemeen, en met andere onderne
mingen in het bijzonder, te verhogen. Kennelijk geldt voor dit type R&D
samenwerking dat voor een effectieve samenwerking het niveau van de 
interne kennishulpbronnen meet aansluiten op dat van de externe hulpbron
nen. Opvallend is de afwezigheid van een significante invloed van RDI als 
het gaat om R&D-relaties met onderwijs- en R&D-instellingen of ingenieurs
bureaus. De wijze waarop dit ge'fnterpreteerd meet worden is niet duidelijk. 
Wellicht is het zo dat bij een R&D-samenwerkingsrelatie met dit type organi
saties de aansluiting tussen de interne en externe kennishulpbronnen minder 
relevant is omdat de samenwerkingsrelatie in feite een soort uitbestedingsre
latie is. Dit zou betekenen dat deze bedrijven weliswaar een R&D-relatie met 
deze organisaties onderhouden maar dat bepaalde, te onderzoeken of te 
ontwikkelen, projecten door deze organisaties in opdracht worden uitge
voerd. De nadruk ligt in dit geval minder op interactieve samenwerking. 
In de tweede plaats blijkt de omvang van de onderneming een aanzienlijke 
invloed te hebben op de kans op R&D-samenwerkingsrelaties. In het alge
meen blijkt te gelden dat naarmate de onderneming groter is ook de kans op 
een dergelijke relatie groter is. Voor R&D-samenwerkingsrelaties met 
onderwijs- of R&D-instellingen geldt zelfs dat een kleine schaal van de 
onderneming de kans op een dergelijke relatie verkleint. Uit de vierde kolom 
in de tabel blijkt immers dat als een bedrijf maximaal 20 werknemers heeft de 
kans op een R&D-relatie met tenminste een van deze organisaties met een 
factor 0,32 kleiner wordt. 
Een derde opvallend resultaat is het ontbreken van een omvangrijke signifi
cante invloed van de variabele 'sector'. Slechts in twee gevallen is er sprake 
van een kleine, negatieve invloed. Zowel in het model waarin aile R&D
samenwerkingsrelaties worden beschouwd als in het model waarin R&D
relaties met ondernemingen worden verklaard blijkt dat als een bedrijf tot de 
sector 'business services' gerekend meet worden, de kans op R&D-samen
werking verkleind wordt. Hieruit volgt de conclusie dat er tussen de sectoren 
weinig verschillen bestaan. Dit resultaat komt overeen met hetgeen door 
Brouwer & Kleinknecht is gevonden (1994: 65). Kennelijk is de aard en het 
object van de R&D-samenwerking belangrijker dan de sector waarin een 
bedrijf haar activiteiten ontplooit. 
In deze paragraaf staat de invloed van de bedrijfsstrategie op de technologi
sche netwerk-activiteit centraal. Uit de cjjfers in tabel 9.11 bHjkt dat de 
verschillende bedrijfsstrategieen een aanzienlijke invloed hebben op de kans 
op een R&D-samenwerkingsrelatie. Hierbij gaat in de eerste plaats de 
sterkste invloed uit van de variabele STR3. Als een bedrijf als bedrijfsstrate
gie de verbetering van produkt/marktcombinaties heeft, neemt de kans op 
een R&D-samenwerkingsrelatie in het algemeen en met andere onderne
mingen in het bijzonder met ongeveer een factor 2 toe. Tevens blijkt in de 
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tweede plaats dat als een bedrijf specialisatie en samenwerking als bedrijfs
strategie gekozen heeft er een grote kans op R&D-samenwerking met 
andere ondernemingen bestaat. In de derde plaats komt naar voren dat 
bedrijven zonder een duidelijk strategisch gezicht een kleinere kans hebben 
op een R&D-samenwerkingsrelatie met onderwijs- en R&D-instellingen. 

Tabel9.11: 

Onafhankelijke 
variabelen 

RDI 

Omvang 
WP1 
WP2 
WP3 

Bedrijfsstrategie 
STR1 
STR2 
STR3 

Sector 
IND1 
IND2 
IND3 
IND4 
IND5 

-2LL 
Goodness offrt 
Signiflcantie 
% juist geplaatst 

R
2
• 

Model Chi2 

Signiflcantie 
n 

Meervoudige logistische regressie met (1) R&D-samenwerking, (2) R&D
samenwerking met andere ondememingen en (3) R&D-samenwerking met 
instellingen als afhankelijke variabelen en bedrijfsstrategie, sector, omvang 
en R&D i t 't it I fh k l"k . bel en - n ens1 e a s ona an e 111 e vana 

Afhankelijke variabele: Vormen van R&D-samenwerking 

RDSAM RDSAO ROSOl 
Exp(b); (R) Exp(b); (R) Exp(b); (R) 

1,07** (0,16) 1,06** (0,15) n.s. 

n.s. n.s. 0,32** (-0,16) 
2,12** (0,13) 1,76** (0,09) n.s. 
3,81** (0,18) 3,28** (0,16) 2,20** (0,11) 

n.s. n.s. 0,41** (-0,11) 
n.s. 1,50* (0,04) n.s. 

1,89** (0,11) 1,94** (0,11) n.s. 

n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 

0,65* (-0,03) 0,65* (-0,03) n.s. 

842,68 843,63 524,37 
724,96 697,78 671,72 
0,13 0,33 0,63 

64,9% 66,8% 85,1% 

0,11 0,09 0,10 
102,93 84,91 56,91 
0,00 0,00 0,00 
689 689 689 

... = p < 0,05; * = p < 0,1 0. 

De geconstateerde patronen kunnen als volgt geTnterpreteerd worden. De 
bedrijven die tot cluster 3 behoren zijn, zoals in paragraaf 9.3 geconstateerd 
is, de meest innovatieve bedrjjven. Een deer van hun concurrentiekracht 
ontlenen zij dan ook aan de ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige 
technologie in (ver)nieuwde produkten. Zij kunnen echter niet op aile techno
logische gebieden een leidende rol spelen. Via samenwerkingsrelaties 
kunnen deze ondernemingen additionele of complementaire kennis verwer-
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ven. Anderzijds zijn deze innovatieve ondememingen aantrekkelijke samen
werkingspartners voor andere bedrijven. 
De bedrijven die tot cluster 2 behoren hebben specialisatie en samenwerking 
met leveranciers en afnemers als bedrijfsstrategie gekozen. Uit onze analy
ses blijkt dat deze strategie ook tot uitvoering gebracht wordt. De gevonden 
samenhangen zijn echter minder krachtig in vergelijking met die van cluster 
3. Dit heeft enerzijds te maken met de lagere innovativiteit en anderzijds met 
de naar verhouding kleinere schaal van de ondernemingen in dit cluster. 
Hierdoor zijn zij minder aantrekkelijke samenwerkingspartners. 
De samenhang tussen het kenmerk 'strategische non-activiteif en de kans 
op R&D-samenwerkingsrelaties is afwezig of negatief. De geringe innovatie
ve inspanning en de relatief kleine schaal van de bedrijven in dit cluster 
hebben tot gevolg dat er weinig behoefte bestaat bij deze ondememingen om 
technologische kennis via R&D-samenwerking te verwerven, terwijl zij 
bovendien gezien hun interne kennisvoorraad andere partners weinig te 
bieden hebben. 
Afsluitend kunnen we stellen dat de gekozen bedrijfsstrategie van de onder
naming van invloed is op de technologische netwerkactiviteit van onderne
mingen. Dit bleek aan de ene kant uit het feit dat de strategische activiteit 
van bedrijven van invloed is op het type interne en externe hulpbronnen dat 
gebruikt wordt en op de intensiteit waarmee deze hulpbronnen gebruikt 
worden. De strategisch actieve bedrijven benutten in een sterkere mate 
andere interne hulpbronnen en verwerven intensiever externe hulpbronnen. 
Aan de andere kant kwam uit onze analyses naar voren dat een bepaalde 
bedrijfsstrategie de kans op een R&D-samenwerkingsrelatie kan vergroten of 
verkleinen. Tevens kan worden geconcludeerd dat ook de R&D-inspanning 
en de personele omvang van de onderneming de kans op R&D-relaties 
vergroten of verkleinen. 

9.6 Samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk werden de relaties tussen enerzijds strategie en omgeving 
en anderzijds strategie en innovativiteit geanalyseerd. Er werden drie doelen 
gesteld. Ten eerste inzicht verwerven in de strategische activiteit van de 
onderzochte ondernemingen; ten tweede inzicht verwerven in de mate 
waarin de strategische activiteit is afgestemd op de omgevingsdynamiek; en 
ten derde inzicht verwerven in de relatie tussen strategische activiteit en 
technologische netwerk-activiteit. 
Er werd onderzocht welke strategische activiteiten uitgevoerd werden. Uit de 
analyses kwam naar voren dat vooral strategische activiteit werd ontplooid 
die gericht was op de beTnvloeding van de interne organisatie. Daarnaast, zij 
het in mindere mate, was de strategische activiteit gericht op de bernvloeding 
van de externe bedrijfsomgeving. Deze empirische bevindingen bevestigen 
Pfeffers theoretische betoog dat een voluntaristischere benadering van 
strategisch handelen gekozen moet worden. 
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Op de vraag of er bedrijven waren die specifieke combinaties van strategi
sche activiteiten combineerden kon bevestigend geantwoord worden. Er 
konden drie clusters onderscheiden worden. De groep bedrijven die strate
gisch niet actief waren (cluster 1) bestond uit relatief oude, kleine, zelfstandi
ge bedrijven die voor een belangrijk deel actief bleken in een tweetal secto
ren: 'supplier dominated' en 'scale intensive'. Tevens spreidden zij een 
geringe internationale orientatie ten toon. In vergelijking met de twee andere 
clusters kenden zij een relatief geringe innovativiteit. De geringe strategische 
activiteit van dit cluster werd weerspiegeld in de economische performance. 
Strategische non-activiteit ging samen met weinig tot de verbeelding spre
kende economische prestaties. Deze resultaten waren vergelijkbaar met die 
van ZOrgiebel (1983: 211 ). Hij vond dat bedrijven zonder een duidelijk 
strategisch profiellagere winsten behaalden in vergelijking met bedrijven met 
een duidelijk profiel. In cluster 2 bevonden zich bedrijven die getypeerd 
werden als strategisch actief op het gebied van specialisatie en samenwer
king. Het ging om bedrijven die qua strategie aanhaakten aan de 'back-to
the-core-business'-trend. Het betrof relatief jonge, middelgrote, zelfstandige 
ondernemingen die naar verhouding vooral actief waren in de 'scale 
intensive'- en 'science based'-sector. De bedrijven waren enerzijds gericht op 
de binnenlandse afzetmarkt, anderzijds was de internationale gerichtheid in 
dit cluster sterk. Het ging om een naar verhouding kennisintensief cluster wat 
bleek uit de hogere scores voor innovativiteit. De specialisatie- en samen
werkingsstrategie legde de bedrijven geen wind-eieren. De economische 
prestaties van de bedrijven in dit cluster waren sterk positief. Het derde 
cluster bestond uit bedrjjven die hun strategisch heil vooral zochten in het 
verbeteren van produkt I marktcombinaties. Het betrof relatief oudere, 
grotere ondernemingen die in vergelijking met de andere twee clusters vaker 
deel uit maakten van een concern. De bedrijven hadden een sterke intemati
onale orientatie en een hoge innovativiteit. Oat deze strategie niet zonder 
risico was bleek uit de economische prestaties. We vonden in dit cluster het 
hoogste percentage verliesgevende ondernemingen, terwijl gemeten naar 
groei van omzet en werkgelegenheid naast sterke groeiers oak relatief veel 
sterke dalers gevonden konden worden. De geformuleerde clusters van 
strategische acties toonden in de eerste plaats nogmaals het belang aan van 
een benadering van strategisch handelen waarin nadrukkelijk rekening 
gehouden werd met belnvloeding van de externe omgeving. Twee van de 
drie clusters zijn immers mede hierop gericht, zij het op verschillende 
manieren. In de tweede plaats bleek opnieuw dat heterogeniteit een belang
rijk uitgangspunt was. 
Om de tweede doelstelling te bereiken werden verschillende middelen 
ingezet. In de eerste plaats werd de samenhang tussen omgevingsdynamiek 
en strategische activiteiten onderzocht. Deze bleek positief gecorreleerd. 
Hierbij vond in het algemeen een plausibele afstemming plaats tussen de 
bran van omgevingsveranderlijkheid en de ontplooide strategische acties. Dit 
gold met name voor de outputdynamiek en in iets mindere mate voor de 
inputdynamiek. In een aantal regressie-analyses werden de samenhangen 
tussen omgevingsdynamiek en strategische activiteit uitgewerkt. Het bleek 
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dat de omvang van de strategische activiteiten deels verklaard kon worden 
uit de veranderlijkheid van de omgeving. Er was steeds sprake van positieve 
samenhangen waarbij in het algemeen de invloed van outputveranderlijkheid 
starker was. Met uitzondering van de sector 'science based' bleken er weinig 
verschillen tussen de sectoren te bestaan. Wei bleek dat de omvang van de 
onderneming een sterke effect had op de samenhangen in het model. Het 
model voor het midden- en kleinbedrijf was namelijk krachtiger. Hieruit 
volgde de conclusie dat grotere organisaties zich binnen bepaalde grenzen 
effectiever af kunnen sluiten van omgevingsdynamiek. 
Tot slot werd voor de drie onderscheiden clusters nagegaan in hoeverre zij in 
verschillende mate omgevingsdynamiek ondervonden. Er kon worden 
geconstateerd dat de strategisch niet-actieven de minste dynamiek onder
vonden. !3ovendien bleken de bedrijven in cluster 3 systematisch meer 
dynamiek te ervaren dan bedrijven in de overige twee clusters. 
Hieruit kunnen de volgende conclusies getrokken worden. Onze analyses 
maken aannemelijk dat verschillende gepercipieerde omstandigheden in de 
omgeving andere strategische acties uitlokken. Acties die niet aileen reactief 
zijn, maar die oak bedoeld zijn als een bewuste be"invloeding van de externe 
omgeving. Dit kan worden gezien als een empirische bevestiging van Childs' 
betoog over de 'enacted environment'. De 'enactment' neemt echter verschil
lende vormen aan. Enerzijds beYnvloeding van de externe omgeving via het 
verbeteren van produkt I marktcombinaties gekoppeld aan een sterke nadruk 
op produktinnovatie (cluster 3), anderzijds het reduceren van onzekerheid 
door het strategische beleid te richten op samenwerking met leveranciers of 
afnemers. 
De derde doelstelling was gericht op het verwerven van inzicht in de samen
hang tussen strategisch handelen en technologische netwerk-activiteit. Een 
belangrijk resultaat van onze analyses was de conclusie dat de bedrijfsstra
tegie een duidelijke invloed had op de technologische netwerk-activiteit. 
Hierbij bleek in de eerste plaats dat strategisch actieve ondernemingen in 
een sterkere mate interne en externe hulpbronnen ten behoeve van hun 
innovatieproces aanwendden. In de tweede plaats bleek de bedrijfsstrategie 
een aanzienlijke invloed te hebben op de kans op R&D-samenwerkingsrela
ties. Via deze analyses werd een bijdrage geleverd aan het nag nauwelijks 
ontgonnen terrain van de empirische relatie tussen strategische activiteit en 
technologische netwerk-activiteit. Hierbij werd aan de ene kant een specifie
ke variant van het economische netwerkmodel van Hakansson empirisch 
onderbouwd. Er werd namelijk aannemelijk gemaakt dat een specifieke 
transformatie-activiteit, namelijk het strategisch handelen waarbij signalen uit 
de externe omgeving omgezet werden in strategische activiteit, effecten had 
voor de netwerk..;activiteit. Onze analyses brachten de economische netwerk
benadering oak een stapje verder. De analyseresultaten bevestigden immers 
niet aileen dat het strategische handelen samenhing met de technologische 
inbedding van innoverende onderneming. Bovendien werd duidelijk gemaakt 
dat de aard en de omvang van deze technologische netwerk-activiteit 
samenhing met specifieke vormen van strategisch handelen. 
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10. lnnoveren: het benutten van interne en het 
verwerven van externe hulpbronnen 

10.1 lnleiding 

In hoofdstuk 5 werd het innovatieproces geconceptualiseerd op basis van de 
open systeem theorie van organisaties en de netwerkbenadering van 
HAkansson. Binnen bedrijven werd innoveren gezien als een transformatie
proces waarin input (hulpbronnen) werden omgezet in output (innovatieresul
taten). Hakansson relateerde dit proces aan diverse actoren die, via 
transformatie- en transactie-activiteiten, gebruik maakten van hulpbronnen 
om innovaties te realiseren. Actoren voerden activiteiten uit en/of bezatten 
hulpbronnen. De transformatie-activiteiten (produktie, R&D, innovatie) 
werden uitgevoerd door een actor en hadden als kenmerk dat een hulpbron 
werd verbeterd door combinatie met andere hulpbronnen. Via de transactie
activiteiten (verkoop en inkoop) werden de transformatie-activiteiten van de 
verschillende interne en exteme actoren met elkaar verbonden en ontston
den er relaties met externe actoren. 
Zoals gezegd hebben hulpbronnen volgens Hakansson als belangrijke 
eigenschap dat zij heterogeen zijn. Hun waarde is afhankelijk van de configu
raties van andere hulpbronnen waarmee ze worden gecombineerd. Efficiente 
en effectieve innovatie met heterogene hulpbronnen is volgens hem niet het 
resultaat van het beschikken over de beste hulpbronnen, maar voldoende 
kennis hebben over de eigenschappen en prestaties van deze heterogene 
hulpbronnen in combinatie met andere hulpbronnen. Deze kennis kan binnen 
de onderneming opgebouwd zijn of verkregen worden via externe kennisver
werving. Kortom, HAkansson benadrukt het belang van kennisverwerving en 
kennisbenutting als essentieel voor innovatie. 
In dit hoofdstuk wordt op basis van de bovenstaande ideeen het innovatie
model dat in hoofdstuk 5 (figuur 5.4) is ontwikkeld empirisch uitgewerkt. 
Hierbij wordt systematisch het inbeddingsperspectief op innovatie gespiegeld 
aan het 'lonely innovator'-perspectief. Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd. 
Eerst worden in paragraaf 10.2 de innoveerders kort getypeerd. In paragraaf 
10.3 wordt vervolgens de samenhang tussen innovatieredenen en -resulta
ten onderzocht. lnnovatieredenen worden daar beschouwd als input voor het 
innovatieproces. Daarna wordt in paragraaf 10.4 onderzocht in welke mate 
innoverende bedrijven interne hulpbronnen benutten en externe hulpbronnen 
verwerven en aanwenden en welke invloed hiervan uitgaat op de resultaten 
van innovatie. R&D-activiteiten vormen een bijzondere interne hulpbron. Zij 
vormen een indicator voor de aanwending van de interne hulpbron 'kennis'. 
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In paragraaf 10.5 wordt nagegaan in welke vorm en omvang door bedrijven 
R&D-activiteiten worden ondernomen. R&D-samenwerking tussen bedrijven 
is te beschouwen als een voorbeeld van een externe hulpbron. In paragraaf 
10.6 wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op de kans dat een 
bedrijf een R&D-samenwerkingsrelatie heeft met leveranciers. In paragraaf 
10.7 worden kenmerken van het innovatieproces (throughput-kenmerken) 
gekoppeld aan outputkenmerken. Dit gebeurt in drie stappen. De eerste stap 
heeft betrekking op de vraag of er een relatie bestaat tussen de bedrijfsinter
ne gevolgen van innovaties en het aantal innovatieproblemen. In de tweede 
stap wordt onderzocht of er wellicht een relatie bestaat tussen het aantal 
innovatieproblemen en -resultaten. In de derde stap wordt er een beroep 
gedaan op het in paragraaf 10.5 ontwikkelde innovatienetwerkmodel. Dan 
wordt de vraag gesteld onder welke condities bedrijven gaan 'netwerken'. In 
paragraaf 10.8 worden de belangrijkste bevindingen van dit hoofdstuk 
samengevat en van commentaar voorzien. 

10.2 lnnoveerders kort getypeerd naar de aard en het niveau van de 
innovaties 

In deze paragraaf wordt aan de hand van vraagstelling 10.1 de aandacht 
toegespitst op een aantal kenmerken van innoverende ondernemingen. Deze 
vraagstelling luidt: 
Welke eigenschappen hebben innoverende ondememingen? 
Een eerste inzicht kan verkregen worden door de innoverende bedrijven te 
onderscheiden naar de aard van de door hen gerealiseerde innovaties. Met 
de aard van innovaties wordt bedoeld of een bedrijf proces- en/of produktin
novaties realiseert. 
Van de 469 ondernemingen die tussen 1987 en 1992 innovaties hebben 
gerealiseerd blijkt iets meer dan 49% vooral produkten te hebben vernieuwd 
of verbeterd. Bijna 30% heeft vooral procesinnovaties, terwijl ruim 20% in de 
genoemde periode in gelijke mate proces- als produktinnovaties heeft. Deze 
resultaten zijn vergelijkbaar met die van Vander Weij (1994). Uit die resulta
ten kan worden opgemaakt dat de verhouding tussen produkt- en procesin
novaties voor de jaren 1983 en 1993 respectievelijk 2:3 en 1 :2 bedragen. De 
hier gevonden verhouding (3:5) ligt daar tussenin. 

Tabel10.1: lnnoverende ondememln en uitaesolitst naar de aard van de innovaties. 

Aard innovaties Frequentie Aandeel 

Aileen procesinnovaties 59 12,6% 
Meer proces- dan produktinnovaties 81 17,3% 
Evenveel proces- als produktinnovaties 98 20,9% 
Meer produkt- dan procesinnovaties 141 30,1% 
Aileen produktinnovatles 90 19,2% 
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lnnovaties kunnen niet aileen uitgesplitst worden naar hun aard maar ook 
naar hun niveau. Het gaat dan om de vraag of de gerealiseerde proces- of 
produktinnovatie stap-voor-stap zijn bereikt (geleidelijke aanpassingen) of 
dat het gaat om ingrijpende veranderingen van produkten of processen1• In 
tabel 1 0.2 wordt deze uitsplitsing gemaakt. 

Tabel10.2: lnnoverende bedriiven uitaesolitst naar het niveau van de innovaties 

Niveau Aard innovatie 
innovaties 

Procesinnovatie Produktinnovatie 

Geleidelijke aanpassing 80,1% (n = 301) 74,9% (n = 283) 
lngrijpende verandering 19,9% (n = 75) 25,1% (n = 95) 

Ongeveer 4 van de 5 bedrijven met procesinnovaties blijkt processen stapje
voor-stapje aan te passen. Bij de produktinnoveerders geldt dat circa 
driekwart incrementeel innoveert. Hieruit volgt de conclusie dat het meren
deel van de innoverende ondernemingen in onze dataset tot de incrementele 
innoveerders gerekend kan worden. Deze conclusie komt in grote lijnen 
overeen met wat gevonden is door Kok, Offerman & Pellenbarg (1985: 149) 
en door Waalkens et.al (1995). 
Hieronder worden enkele kenmerken van de incrementele en radicale 
proces- en produktinnoveerders gepresenteerd. Steeds gaat het om gemid
delde waarden voor een categorie. 

Tabel1 0.3 Enkele kenmerken van incrementele en radicale oroces- en oroduktinnoveerders 

Kenmerk Ia lb II a lib 

Leeftijd 15-20 j. 15-20 j. 15-20 j. 14-20j. 
lnkoopquote 40-50% 40-50% 40-50% 40-50% 
Omzetvolume 1992 6-10 min 10-15 min. 6-10 min. 10-15 min. 
Regionale afzet 20% 0-20% 20% 0-20% 
Exportquote 20-30% 30-40% 20-30% 30-40% 
Arbeidsvolume 1992 94w.p. 124w.p. 79w.p. 132w.p. 
Aandeel hoger opgeleiden 81% 72% 79% 78% 
R&D-intensiteit 7,9 10,8 7,6 11,2 

Ia = geleidelijke procesinnovaties; lb = ingrijpende procesinnovaties; lla = geleidelijke 
produktinnovaties; lib = ingrijpende produktinnovaties. 

1 In de innovatieliteratuur (zie bUvoorbeeld Kok et.a/, (1985)) wordt vaak het onderscheid 
primaire, secundaire en tertiaire innovaties gebruikt. Hiermee worden dan innovaties aangeduid 
die respectieve/Uk nieuw zUn voor de wereld, de bedrijfstak of voor het bedrijf. Wij gebruiken dit 
onderscheid niet omdat wU van mening zijn dat deze nieuwheidsgraad meer problemen oproept 
dan dat zij op/ost. Met name de vraag hoe bepaa/t moet worden wat een primaire of secundaire 
innovatie is en wie dat moet bepalen roept vee/ problemen op. Wij verwachten dat ondememingen 
beter in staat zijn aan te geven of een innovatie die in hun eigen bedrijf is gerealiseerd op een 
ge/eide/ijke of op een ingrijpende wuze tot stand is gekomen. 
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Het blijkt dat het onderscheid geleidelijk versus ingrijpend innoveren sa
mengaat met overeenkomsten en verschillen tussen de bedrijven. De 
overeenkomsten Iaten zich als volgt samenvatten. Zowel qua Jeeftijd als qua 
percentage van de omzet dat wordt ingekocht kunnen geen verschillen 
geconstateerd worden. Gemiddeld bestaan de bedrijven 15 tot 20 jaar. De 
inkoopquote ligt tussen de 40% en 50%. Tevens zijn er nauwelijks verschil
len in het percentage hoger opgeleiden dat werkzaam is in de verschillende 
categorie~n. In vergelijking met de bedrijven met ingrijpende innovaties 
hebben de incrementele innoveerders: (1) een kleinere omzet; (2) een 
hogere regionale afzet; (3) een lagere exportquote; (4) minderwerknemers in 
dienst; en (5) een lagere R&D-intensiteit. 
Samengevat blijkt dat bijna de helft van de innoveerders in de dataset in de 
peri ode 1987-1992 vooral produkten heeft vernieuwd of verbeterd. Eenderde 
van de bedrijven heeft hoofdzakelijk procesinnovaties. Het merendeel van 
deze proces- en produktinnovaties komt via geleidelijke aanpassingen tot 
stand. Hierbij worden de incrementele innoveerders in vergelijking met de 
radicale gekenmerkt door hun kleinere schaal. 

10.3 lnnovatleredenen en lnnovatleresultaten 

In de voorgaande hoofdstukken zijn economische actoren voorgesteld als 
organisaties die niet !outer een speelbal zijn van hun omgeving. Binnen 
bepaalde grenzen hebben zij keuzemogelijkheden. Deze bewering is ook 
van toepassing als het gaat om de redenen die bedrijven kunnen hebben om 
een innovatieproces te starten. Een innovatieproject heeft vaak veel en 
diverse achterliggende redenen zoals: er komen signalen uit de omgeving 
van het bedrijf dat een produkt niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van 
(een) afnemer(s); er ontstaat in een bedrijf een nieuw technisch idee om het 
produktieproces te verbeteren. In deze zin zijn innovatieredenen te beschou
wen als input voor het innovatieproces. 
Pavitt (1984: 355) verbindt, zoals we gezien hebben in hoofdstuk 7, innova
tieredenen met sectoren. Zo stelt hij dat in de supplier dominated sector 
kostenbesparing de dominante innovatiereden is. Dit zou ook gelden voor de 
sector 'scale intensive'. Dit wordt volgens hem veroorzaakt door het feit dat 
beide sectoren te maken hebben afnemers die sterk prijsgevoelig zijn. De 
'specialised suppliers' daarentegen hebben veelal te maken met afnemers 
die hoge eisen stellen aan de prestaties van de geleverde goederen. In deze 
sector worden innovatieprocessen dan ook vaak gestart om de kwaliteit van 
het te leveren produkt te verbeteren. De 'science based' sector kent volgens 
Pavitt geen dominante groep innovatieredenen. Zowel kostenbesparing als 
kwaliteitsverbetering van produkten komen in deze sector vaak voor. 
Von Hippe! (1988: 5) is van mening dat onder meer de door actoren ver
wachte resultaten van een innovatie ('economic rent') in hoge mate bepalen 
welke actor zal gaan innoveren. Onder de veronderstelling dat actoren 
duidelijk verschillende verwachtingen hebben Jeidt zijn redenering tot de 
conclusie dat het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn dat produktinnovaties 
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ge'fnitieerd worden door producenten. Zowel producenten, als gebruikers 
('users') en leveranciers kunnen op grond van hun verwachte opbrengsten 
de initiator (de zogenaamde 'functional source') zijn van innovaties. Hierbij 
dicht hij een belangrijke rol toe aan zogenaamde 'lead users'2. Hij stelt 
hierover 'users who identified themselves as dissatisfied with existing 
products were shown more likely to be involved in developing new ones 
responsive to their need'. De betrokkenheid van deze gebruikers zou het 
eindresultaat van het innovatieproces gunstig be'fnvloeden. 
Volgens Urban, Hauser & Dholakia (in: Biemans, 1989: 32) kunnen bedrijven 
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Figuur 10.1: Model voor de analyse van de samenhang tussen innovatieredenen en 
innovatieresultaten behorende bij vraagstelling 10.2. 

innovatieprocessen zowel op basis van bedrijfsinterne alsop bedrijfsexterne 
gronden starten. Hierbij kan men denken aan technische onvolkomenheden 
van een produkt of een proces (bedrijfsintern) of omdat de omgeving van het 
bedrijf signalen uit de omgeving opvangt in de vorm van klantwensen of 
eisen die vanuit de wetgever worden gesteld (bedrijfsextern). 
Geen van de genoemde auteurs verbindt innovatieredenen met -resultaten. 
In deze paragraaf wordt deze relatie wei onderzocht. Daartoe is vraagstelling 
10.2 opgesteld: 
In hoeverre hangen innovatieredenen samen met innovatieresultaten en in 
hoeverre verschillen deze samenhangen (a) naar sector en (b) naar niveau 
en aard verschillende innovatieprocessen? 

2 Een 'lead user' wordt door Von Hippe/ omschreven als (1) een bedrljf dat een behoefte heaft 
die vergelijkbaar is met andere bedrijven op de marld maar vee/ eerder met deze behoefte 
geconfronteerd wordt dan de andere bedrljven; en (2) een bedrl]f Is dat in de positie is om 
aanmerkelijk te proflteren van een oplossing voorde geslgnaleerde behoefte (Von Hippe/, 1988: 
ton. 
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De bovenstaande vraagstelling wordt geanalyseerd met behulp van het 
model dat in figuur 10.1 wordt gepresenteerd. 

Operationaliseringen 
In het model worden in principe n=16 innovatieredenen beschouwd als 
factoren die invloed uitoefenen op resultaten van innovatieprocessen. Per 
variabele zijn de gebruikte items genoemd in overzicht 1 0.1. 
De afhankelijke variabele 'innovatieresultaten' (INNORES) meet de hoeveel
heid positieve economische resultaten die men heeft behaald in de afgelopen 
vijf jaar. Voor de meting werden de volgende vragen gebruikt 'Geef aan in 
hoeverre (a) procesinnovaties en (b) produktinnovaties hebben bijgedragen 
aan genoemde resultaten'3• De somscore wordt bepaald door optelling van 
de ruwe waarden en deling van de score door het aantal (8) items. Een 
hogere score betekent een beter innovatieresultaat. 
De onafhankelijke variabelen zijn de innovatieredenen. Met de variabele 
INNORED worden deze redenen geTnventariseerd. De volgende vraag is 
gesteld: 'Hieronder staan redenen weergegeven om innovaties door te 
voeren. Geef aan hoe vaak deze redenen de afgelopen vijf jaar voor u van 
toepassing waren'. De bedrijven hadden de mogelijkheid te kiezen uit 16 
verschillende redenen4

• De contextuele variabelen waarmee deelpopulaties 
worden samengesteld zijn: 

De vijf sectoren (SECTOR); 
De variabele INNOR {aard innovaties) die met de volgende vraag is 
geoperationaliseerd: 'Hoe zijn de innovaties in uw bedrijf over de 
afgelopen vijf jaar verdeeld over proces- en produktinnovaties?51

; 

De variabele RADINN (het niveau van de innovaties) die gemeten 
wordt met de vraag: 'Hoe zijn de proces- en produktinnovaties te 
typeren?'6. 

Resultaten: 
In hoofdstuk 7 werd reeds ingegaan op de 'rechte tellingen' van de variabele 
innovatieredenen. Daar bleek dat zes van de zestien redenen op de voor
grond traden. Nu stellen we de vraag of er in de 16 redenen een samen
hangende structuur te ontdekken valt? Hiervoor is een factoranalyse uitge-

3 Antwooldcategorieen: <1> zeer weinig; <2> weinig; <3> niet weiniglniet vee/; <4> vee/; <5> 
zeerveel. 

4 Meerdere antwoorden moge/Qk. Antwoordcategorieen: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; 
<4> vaak; <5> altijd. 

5 Er zijn 5 antwoordmogelijkheden: <1> aileen procesinnovaties; <2> meer proces· dan 
produktinnovaties; <3> evenveel proces- als produktlnnoveties; <4> meer produkt- dan 
procesinnovatles; <5> aileen produktinnovatfes. 

6 Antwootdcategorleen: <1> geleidelijke aanpassing; <2> ingrijpende veranderlng. 
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voerd, waarbij gezocht is naar de latente structuur in de dataset. Hierdoor 
ontstaat mogelijk een beperkt(er) aantal factoren die de oorspronkelijke data 
samenvat. Deze analyse leidt tot de resultaten die in tabel 10.4 zijn gepre
senteerd7. 

Overzicht 10.1: Ooerationaliseren bi' vraaastellina 10.2 

Variabele Omschrijving Items 

INNORES lnnovatie- Procesinnovaties resulteerden in: 
resultaten (1) kostprijsverlaging; (2) kwaliteitsverbetering van 

produkten; (3) verhoging van produktiecapaciteit;(4) 
betere levertijdlleverbetrouwbaarheid 

Produktinnovaties resulteerden in: 
(1) kostprljsverlaging; (2) omzetstijging; (3) winststij-
ging; (4) kwaliteitsverbetering 

INNORED lnnovatie- (1) klant vroeg specifiek produkt; (2) klant vroeg 
redenen specifieke bewerkingsmethode; (3) concurrent had 

soortgelijk nieuw produkf; (4) concurrent had soort-
gelijke machine/proces; (5) kwaliteitsverbetering; (6) 
instandhouding marktaandeel; (7) vergroting markt-
aandeel; (8) kostprijsverlaging; (9) verhoging pro-
duktiesnelheid; (10) ontdekking nieuwe marktbe-
hoefte; (11) technisch idee/vinding; (12) oplossen 
techn. produktonvolkomenheden; (13 oplossen 
techn. produktieproblemen; {14) verbetering leve-
ringsprestatie; (15) aanpasslng opgelegd vanuit 
wetgevlng; (16) standaardisatie conform DIN/ISO 

SECTOR Pavitt-sector vijf onderscheiden sectoren 

IN NOR Aard innovatie Aard van de innovatie: proces- of produktinnovatie 

RADINN Radicaliteit Typering proces- en produktinnovaties 
innovaties 

De eerste factor bevat items, zoals verhoging van de produktiesnelheid of 
verbetering van de leveringsprestatie, die inhoudelijk sterk aansluiten bij 
verbetering van de performance van het voortbrengingsproces. Deze factor 
krijgt dan ook het label: innoveren op basis van performance-overwegingen 
en omvat interne afwegingen. In de tweede factor staat de markt centraal 
(extern). lnnovatie wordt gestart omdat de onderneming het marktaandeel wil 
vergroten dan wei instandhouden of het bedrijf heeft een nieuwe marktbe
hoefte ontdekt. De tweede factor beschrijft de dimensie: innoveren op basis 
van marktoverwegingen. In de derde factor domineren bedrijfsinterne 

7 De zes factoren zijn gevonden via een varimax-gerotee!de princlpale componenten 
factoranalyse. Het Kalser-Meyer-0/kin criterium Is 0, 787. Barllett Test of Sphericity bedraagt 
2131,91 meteen significantieniveau van 0,0000. Hetcumulatieve percentage verklaa!de variantie 
met deze 6 factoren is 70,2%. De factorscores zijn vervolgens per respondent bewaa!d. 
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technische overwegingen. Het gaat om overwegingen die betrekking hebben 
op een nieuwe vinding of omdat het bedrijf technische produkt~ of produktie~ 
problemen heeft die een innovatieproces uitlokken. De vierde factor brengt 
items samen die inhoudelijk betrekking hebben op imitatie van het handelen 
van concurrenten (extern). De vijfde factor omvat twee items die samengevat 
kunnen worden onder de noemer 'innoveren op basis van een reageren op 
regulering' (extern). lnnovatieprocessen worden gestart omdat de ondern~ 
ming moet voldoen aan bijvoorbeeld milieuwetgeving of omdat het bedrijf met 
haar produkten wil voldoen aan (internationale) standaarden. De zesde 
factor tenslotte. slaat inhoudelijk op innovatieprocessen die begonnen 
worden omdat klanten nieuwe of andere eisen stellen aan produkten of 
processen (extern). 

Tabel104· .. De latente structuur van de innovatieredenen 

Factoren en hun items Factor- Dimensie 
lading 

Factor 1 (INNRED 1): 
verhoging produktiesnelheid 0,80 
kostprijsverlaging 0,74 Performance-overwegingen 
verbetering leveringsprestatie 0,67 (intem) 
kwaliteitsverbetering 0,60 

Factor 2 (INNRED 2): 
vergroting marktaandeel 0,84 
instandhouding marktaandeel 0,79 Marktoverwegingen 
ontdekking nieuwe marktbehoefte 0,62 (extern) 

Factor 3 (INNRED 3): 
technisch ideelvinding 0,81 
opl. techn. produktonvolkomenheden 0,78 Technische overwegingen 
opl. techn. produktieproblemen 0,64 (intern) 

Factor 4 (INNRED 4): 
concurrent had soortgelijk produkt 0,85 Reageren op concurrentie 
cone. had soortgelijk proces/machine 0,83 (extern) 

Factor 5 (INNRED 5): 
aanpassing aan wetgeving 0,84 Reageren op regulering 
standaardisatie conform DIN/ISO 0,83 (extern) 

Factor 6 (INNRED 6): 
klant vroeg specifiek (nieuw) produkt 0,79 Reageren op klanten 
klant vroeg spec. bewerkingmethode 0,75 (extern) 

De beschrijvende statistieken van de variabelen die gebruikt worden voor de 
analyse van de samenhang tussen innovatieredenen en ~resultaten staan in 
de bijlage, tabel X.1. 
Ter beantwoording van de vraagstelling waarin de samenhang tussen 
innovatieredenen en ~resultaten aan de orde wordt gesteld zijn regressie~ 
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analyses uitgevoerd. In tabel10.5 wordt eerst ingegaan op de resultaten van 
deze analyses voor de totale populatie en voor de sectoren. 
Op basis van de in de tabel gepresenteerde resultaten kan een aantal 
conclusies getrokken worden. Aile (6) geschatte modellen zijn significant. Het 
percentage verklaarde variantie8 schommelt tussen de 29,4% voor de sector 
'science based' tot 41 ,2% voor de 'specialised suppliers'. Met andere 
woorden, er is in aile modellen sprake van een redelijke, positieve, lineaire 
relatie tussen innovatieredenen en innovatieresultaten. 

Tabel10.5: 

Onafhankelijke 
variabelen 

INNORED 1 
INNORED2 
INNORED3 
INNORED4 
INNORED5 
INNORED6 

adj. R2 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de dimensies van innovatieredenen als onafhankelijke variabelen 
naar sector 

Sect oren Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

0,54** 0,54** 0,62** 0,31** 0,46** 0,48** 
0,23* 0,21** n.s. n.s. 0,34** 0,22** 
0,42** 0,26** 0,27** 0,26** n.s. 0,25** 
n.s. 0,18* n.s. 0,43** n.s. n.s. 
n.s. 0,16** n.s. 0,31** n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,21* 0,14** 

38,5% 40,1% 41,2% 29,4% 40,2% 34,5% 

1,45 1,82 2,24 2,10 2,11 2,12 

11,21 11,43 17,10 6,32 7,28 35,31 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50 79 47 52 29 262 

Sectoren: <1 > supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services. 
** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant. 

De innovatiereden 'performance-overwegingen' draagt in aile zes de model
len significant bij aan de hoogte van de innovatieresultaten. Bovendien is 
deze variabele in vijf van de zes modellen, zoals uit het regressiegewicht 
blijkt, de belangrijkste variabele. De enige uitzondering is de sector 'science 
based' waarvoor geldt dat 'reageren op concurrenten' de sterkste samen
hang met behaalde innovatieresultaten heeft. Kennelijk is het in deze 
kennisintensieve en technologiegedreven sector belangrijk in de pas te lopen 
met de concurrentie. Dit betekent dat er in deze sector met technologie 
geconcurreerd wordt. 

8 Er is gekozen voor de zogenaamde 'adjusted R square'. De gewone R square geeft vaak 
een te optimistische schatting van de 'goodness of fit' van het model in de populatie. Door R 
square te corrigeren voor het aantal onafhanke/Uke variabe/en wordt gepoogd dit te optimistische 
beeld te temperen (Norusis, 1988: B 202). 
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Voor de totale groep respondenten geldt dat de performance-, markt- en 
technische overwegingen plus 'reageren op klanten' een positieve relatie 
Iaten zien met behaalde innovatieresultaten. De sterkste samenhang wordt 
gevonden voor de performance-overwegingen. Deze wordt op enige afstand 
gevolgd door technische en marktoverwegingen. 'Reageren op klanten' heeft 
de zwakste samenhang met innovatieresultaten. Hiermee wordt Von Hippel's 
'lead user'-argument weliswaar bevestigd, maar legt vooral in vergelijking 
met de performance-overwegingen weinig gewicht in de schaal. 
Het beeld voor de sectoren is verschillend. Weliswaar spelen 'performance
overwegingen' in aile sectoren een belangrijke rol, maar deze factor wordt 
per sector aangevuld met verschillende andere factoren. In de sector 
'supplier dominated' hangen de markt- en technische overwegingen positief 
samen met de innovatieresultaten. In de sector 'scale intensive' vertonen vijf 
van de zes redenen een significante samenhang met de afhankelijke varia
bela. Het gaat om een combinatie van interne en externe factoren, waarbij 
overigens de interne innovatieredenen qua regressiegewichten het meeste 
bijdragen. Voor de 'specialised suppliers' zijn slechts twee redenen relevant. 
Performance-overwegingen dragen hierbij het sterkst bij aan de behaalde 
innovatieresultaten, gevolgd door technische overwegingen. Zoals gezegd is 
de sector 'science based' de enige sector waarin de 'performance-overwe
gingen' niet het grootste regressiegewicht krijgen. Deze plaats wordt ingeno
men door de innovatiereden 'reageren op concurrenten'. Daarnaast blijken 
'technische overwegingen' en 'reageren op regulering' een positieve samen
hang te vertonen met behaalde innovatieresultaten. De sector 'business 
services' is de enige sector waarin de innovatiereden 'reageren op klanten' 
een rol van betekenis speelt. Tevens blijken voor deze sector performance
en marktoverwegingen van belang. 
Als we dit geheel overzien dan blijken zowel de interne als de externe 
innovatieredenen de bijdragen te leveren aan de behaalde innovatieresulta
ten. In 11 van de 36 gevallen9 is er een samenhang tussen een interne 
innovatiereden en het behaalde innovatieresultaat. Deze samenhang kan, 
als het gaat om een externe innovatiereden, in 10 gevallen opgetekend 
worden. Hierbij zijn de gewichten bij de interne redenen aanmerkelijk groter 
dan bij de exteme redenen. Hieruit volgt de conclusie dat als het innovatie
proces vanuit het bedrijf zelf aangestuurd wordt er betere resultaten behaald 
worden. Deze bevindingen sluiten aan bij wat Dosi (zie paragraaf 5.5) en 
Von Hippel (zie hiervoor) stellen. Belden leggen de nadruk op de verwach
tingen die actoren hebben van de resultaten van innovatie. Hierbij is het 
waarschijnlijk dat de resultaten van de bedrijfsinterne overwegingen met 
minder onzekerheid omgeven en beter inzichtelijk zijn dan de bedrijfsexterne 
lndien we de factor 'performance-overwegingen' per item uitsplitsen en 
vervolgens de samenhang met innovatieresultaten analyseren dan blijkt het 

9 Er zQn 6 mode/len gesohat met 6 onafhanke/Qke variabelen per model. Dit geeft in totasl 36 
moge/Qke significsnte samenhsngen. In 11 gevallen is er een significsnte samenhsng tussen een 
interne lnnovstlereden en het innovatieresu/tsat. 
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volgende10
• Voor de sector supplier dominated geldt dat de samenhang 

tussen verbetering leverprestatie en innovatieresultaten het grootst is. 
Kostprijsverlaging heeft geen significante samenhang. In de sector scale 
intensive is de samenhang tussen kwaliteitsverbetering en resultaat het 
sterkst, hoewel de verschillende items elkaar weinig ontlopen. Verbetering 
van de leverprestatie en verhoging van de produktiesnelheid zijn in de sector 
specialised suppliers de belangrijkste items binnen de factor 'performance
overwegingen'. Voor de bedrijven in de sector science based wordt de 
sterkste samenhang gevonden voor het item 'verhoging produktiesnelheid'. 
Hieruit volgt de conclusie dat de door Pavitt per sector genoemde innovatie
redenen voor deze populatie enige bijstelling behoeven. 
De laatste groep analyses hebben eveneens betrekking op de relatie tussen 
innovatieredenen en -resultaten. Nu worden de ondernemingen echter 
ingedeeld op basis van het niveau van hun gerealiseerde innovaties. Er 
ontstaan dan vier groepen: incrementele proces- en produktinnoveerders en 
radicale proces- en produktinnoveerders. In tabel 10.6 staan de uitkomsten 
van de analyses. 
Aile modellen blijken significant. Het laagste percentage verklaarde variantie 
(31,6%) kan geconstateerd worden bij het model voor de radicale produktin
noveerders, het hoogste (41,9%) bij de radicale procesinnoveerders. Het 
eerder reeds ontstane algemene beeld wordt nogmaals bevestigd. Bedrijfsin
terne innovatieredenen overheersen Iicht, waarbij in aile modellen 
'performance-overwegingen' de meeste invloed blijken te hebben op behaal
de innovatieresultaten. 
De resultaten van de analyses met het onderscheid naar niveau van de 
innovaties brengt echter wei enige nuancering aan in dit algemene beeld. Zo 
blijkt de invloed van de 'performance-overwegingen' op de innovatieresulta
ten bij radicale procesinnovaties aanmerkelijk sterker (0,66) dan bij de 
incrementele procesinnovaties (0,44), terwijl 'reageren op klanten' ook nog 
enig gewicht in de schaal legt. lnnovatieprocessen die worden gestart ten 
einde te komen tot performance-verbeteringen van het produktieproces gaan 
hier samen met hogere innovatieresultaten, tenminste als het om aanzienlijke 
ingrepen in het produktieproces gaat. 
Het omgekeerde doet zich voor bij de produktinnoveerders. Bij de incremen
tele produktinnoveerders is sprake van een sterke relatie tussen 
'performance-overwegingen' en innovatieresultaat (0,57), bij de radicale 
produktinnoveerders is dit effect juist zwakker (0,27). Een verklaring hiervoor 
is wellicht gelegen in het feit dat procesinnovaties een sterkere interne 

10 Samenhangen zijn berekend met de Speannanrangcorrelatie. De resultaten voor de sector 
supplier dominated zijn: leverprestatie (0,59**); kwaliteitsverbetering (0,39**), produktiesne/heid 
(0,36**) en kostprijsverlaging (0, 17). Scale intensive: kwaliteitsverbetering (0,36**), produktiesnel
heid (0,35**), kostprijsverlaging (0,32**) en leverprestatie (0,31**). Specialised suppliers: 
Produktiesnelheid (0,63**), leverprestatie (0,61**), kwaliteitsverbetering (0,57**) en kostprijsverla
ging (0,44**). Science based: produktiesnelheid (0,36**), leverprestatie (0,29**), kostprijs (0,29**) 
en kwaliteitsverbetering (0,25*). 
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aansturing kennen en daardoor beter beheersbaar zijn in termen van te 
behalen en te meten (zichtbare) resultaten. Produktinnovaties worden 
immers in sterkere mate extern beoordeeld door afnemers of consumenten. 
Deze externe beoordeling door gebruikers die tot uiting komt in de resultaten 
van innovaties is, zeker als het radicale produktinnovaties betreft, minder 
eenvoudig te beheersen en te meten door de innoverende onderneming (zie 
ook tabel 5.2). 

Tabel10.6: 

Onafhankelijke 
varia belen 

INNORED 1 
INNORED2 
INNORED3 
INNORED4 
INNORED5 
INNORED6 

adj. R2 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de dimensies van innovatieredenen als onafhankelijke variabelen 
naar het niveau van de innovaties 

Niveau van de innovaties 

lncrementeel Radicaal lncrementeel Radlcaal 
proces proces produkt produkt 

0,44** 0,66** 0,57** 0,27** 
0,21** n.s. 0,22- 0,23** 
0,30** 0,21** 0,26** 0,23** 

n.s. n.s. 0,12* n.s. 
n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s. 0,38** 0,15** 0,19** 

32,8% 41,9% 36,2% 31,6% 

2,17 1,85 1,96 2,04 

33,65 12,07 21,68 8,62 
0,00 0,00 0,00 0,00 
202 47 183 67 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant. 

Tot slot vatten we de belangrijkste bevindingen samen. In deze paragraaf 
werd de samenhang tussen innovatieredenen en resultaten van innovatie 
onder verschillende condities geanalyseerd. Met behulp van een factor
analyse werden zes dimensies van innovatieredenen geconstrueerd, te 
weten performance-overwegingen, marktoverwegingen, technische overwe
gingen, reageren op regulering, reageren op concurrenten en reageren op 
klanten. Deze zes dimensies werden gegroepeerd rond de uit de innovatie
literatuur bekende onderscheiding intern versus extern gevoed. 
De resultaten van de analyses overziende, traden twee conclusies op de 
voorgrond. In de eerste plaats bleek de relatie tussen de interne innovatiere
denen en behaalde resultaten van innovatie aanzienlijk sterker dan die 
tussen de externe redenen en de behaalde resultaten. In de tweede plaats 
bleken bedrijven die innovaties doorvoerden op basis van performance
overwegingen de grootste innovatieresultaten te behalen. Deze bedrijfsinter
ne innovatiereden bevatte items die met name aangrijpen op de kwaliteit van 
het interne voortbrengingsproces. Aangezien de prestaties van dit proces 
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geachte warden relatief eenvoudiger meetbaar en beheersbaar te zljn, lag 
daarin wellicht de verklaring voor de omvang van het geconstateerde effect. 
Koppelen we de analyseresultaten met de bevindingen van Pavitt dan blijkt 
dat kostenoverwegingen in de sector supplier dominated geen belangrijke rol 
spelen. Andere redenen blijken belangrijker. Dit kan eveneens voor de sector 
scale intensive geconcludeerd worden. Volgens Pavitt moeten kwaliteitsover
wegingen bij de specialised suppliers de boventoon voeren. Uit onze analy
ses blijkt dat in deze sector binnen de performance-overwegingen vooral de 
items produktiesnelheid en leverprestatie positief gerelateerd zijn aan 
resultaten van innovatie. In de sector science based zijn volgens Pavitt zowel 
kosten- als kwaliteitsoverwegingen belangrijke redenen om te innoveren. De 
gevonden resultaten bevestigen dit. Hieruit volgt de conclusie dat Pavitts 
weergave van innovatieredenen te eenvoudig is. Meer redenen en andere 
redenen blijken in de verschillende sectoren van belang. 

10.4 De benutting van interne en de verwerving van externe hulpbron
nen en resultaten van innovatie 

Hakansson stelt dat via economische relaties hulpbronnen voor innovatie 
worden gemobiliseerd. Pavitt vult dit aan door te stellen dat deze processen 
van kennisverwerving specifieke sectorale patronen kennen 11

• In deze 
paragraaf worden deze twee visies gecombineerd en empirisch geexploreerd 
aan de hand van vraagstelling 10.3. Deze luidt: 
In hoeverre hangen interne en exteme bijdragen aan het innovatieproces 
samen met innovatieresultaten en in hoeverre verschillen deze samenhang
en (a) voor sectoren, en (b) naar aardlniveau van de gerealiseerde innova
ties? 
We hanteren hierbij de algemene veronderstelling dat bedrijven die hun 
interne en externe heterogene hulpbronnen beter weten te benutten betere 
innovatieresultaten zullen behalen. Naarmate innoverende ondememingen 
beter in staat zijn hun interne kennisvoorraden aan te boren of via hun 
economische relaties externe hulpbronnen weten te verwerven en in hun 
innovatieproces te betrekken ligt het voor de hand te veronderstellen dat 
hiervan een positief effect uitgaat op de resultaten van de gerealiseerde 
innovaties. De vraagstelling die in deze paragraaf aan de orde wordt gesteld 
wordt geanalyseerd aan de hand van het model in figuur 1 0.2. Dit model 
wordt steeds geschat in twee varianten. In de eerste variant wordt het totale 
model geschat, met andere woorden zowel interne als externe bijdragen aan 
het innovatieproces worden in de analyse opgenomen. In de tweede variant 
worden modellen geschat met aileen de interne bijdragen. De eerste variant 
past in het inbeddingsperspectief op innovatie, de tweede variant benadrukt 
het 'lonely innovator'-perspectief sterker. 

11 Zie voor een uitgebreide behandeling hoofdstuk 7. 
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Operationaliseringen: 
In het economische netwerkmodel van HAkansson worden actoren, activitei
ten en hulpbronnen onderscheiden. Als we dit model willen toepassen voor 
de analyse van de samenhang tussen de resultaten van innovatie en interne 
en exteme bijdragen aan het innovatieproces dan dienen we te verduidelij
ken wat in dit verband onder actoren, activiteiten en hulpbronnen wordt 
verstaan. 

Overzlcht 10.2: OoerationaHserlnaen van de conceoten bii vraaostelllna 10.3 

Variabele Omschrijving Items 

INNORES lnnovatie- zie overzicht 9.1 
resultaten 

INNIN Interne bijdragen aan BICF: Bijdragen van de transactlefunctle 
het innovatieproces: aan het innovatieproces: 

(1) Marketing-lverkoopfunctie; (2) lnkoop-
functie 
BITF: Bijdragen van de transformatlefunc-
tie aan het innovatieproces: 
(1) R&O..functie; (2) Produktiefunctie 

INNEX Exteme bijdragen aan ( 1) Branche-organisaties; (2) lnnovatie Cen- i 

het innovatieproces tra; (3) Kamers van Koophandel; (4) TNO; 
(5) Commercii:ile adviesburo's; (6) Belangrij-
ke klanten; (7) Belangrijke leveranciers; (8) 
Andere ondememingen; (9) Middelbaar 
Beroepsonderwijs; (10) Hoger Beroepson-
derwijs; (11) Technische Universiteit Eind-
hoven; (12) Andere universiteiten 

TECBEL Aantal gebrulkte (1) INSTIR; (2) TOK; (3) PBTS; (4) 
instrumenten van Programma onderzoek MKB; (5) Stimulering 
technologlebeleid kennisdragers MKB; (6) Andere instrumen-

ten 

Sector Pavitt -sector De vljf onderscheiden sectoren 

IN NOR Aard innovatie Proces- en/of produktinnovatie 

RADINN Niveau van de innovatie lncrementeel of radicaal 

In paragraaf 6.4 is gesteld dat gekozen is voor de bestudering van egocentri
sche of nodale netwerken, waarbij het onderzoek zich beperkt tot de directe 
relaties van de focale actor. Dit betekent dat twee typen hulpbronnen bezit
tende actoren onderscheiden worden. In de eerste plaats de 'focal unit', dat 
wil zeggen het innoverende bedrijf. De interne hulpbronnen waarover deze 
focale actor beschikt liggen besloten in de activiteiten die door deze actor 
worden verricht. Anders gezegd, we gaan er van uit dat zowel de 
transformatie-activiteit (R&D en produktie) als de transactie-activiteit (inkoop 
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Figuur 10.2: Analysemodel bij vraagstelling 9.3 

en verkoop/markting) een bijdrage kan leveren aan het innovatieproces. 
In de tweede plaats kunnen actoren in de directe omgeving van de innove
rende onderneming het innovatieproces van de focale actor beTnvloeden. 
Aangezien verondersteld is dat heterogeniteit een belangrijke eigenschap 
van hulpbronnen is dient er een relatief groat aantal verschillende exteme 
hulpbronnen onderscheiden te worden. Op basis van bovenstaande uit
gangspunten wordt voor de analyse een aantal variabelen geformuleerd. In 
overzicht 10.2 worden zij beschreven. 
De afhankelijke variabele 'innovatieresultaten' (INNORES) meet de hoeveel
heid positieve economische resultaten die men met innovaties in de afgelo
pen vijf jaar heeft behaald. Deze variabele is op de zelfde wijze geoperatio
naliseerd als in paragraaf 1 0.3. 
Voor de operationalisering van de variabelen interne en externe bijdragen 
aan het innovatieproces is de volgende vraag gesteld: 'Hoe vaak hebben de 
volgende bedrijfsfuncties of organisaties idee&n aangedragen voor, of een 
belangrijke bijdrage geleverd aan, de totstandkoming van innovaties?12

'. In 
het verlengde van de door Hakansson onderscheiden activiteiten wordt wat 
betreft de interne bijdragen aan het innovatieproces een onderscheid 
aangebracht tussen bijdragen van de transactiefunctie (BICF) en die van de 
transformatiefunctie (BITF). De operationalisering van de contextuele 
variabelen is reeds in paragraaf 10.2 aan de orde geweest. 

Resultaten: 
In paragraaf 7.4 is ingegaan op de scores van de respondenten op de items 
van de variabele 'externe bijdragen aan het innovatieproces'. Daar bleek dat 
idee&n voor of belangrijke bijdragen aan het innovatieproces volgens de 

12 Antwoordca~n: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; <4> vaak; <5> altljd. 
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innoverende ondernemingen in sterke mate geleverd werden door belangrij
ke klanten en leveranciers en andere ondernemingen. Deze economische 
actoren werden op enige afstand gevolgd door andere economische actoren 
zeals branche-organisaties of organisaties uit het hoger beroepsonderwijs of 
het wetenschappelijke onderwijs. 
Ten einde het aantal onafhankelijke variabelen in de analyse te beperken is 
de vraag gesteld of in de (12) items van de variabele INNEX een samen
hangende of latente structuur te ontdekken is. Hiervoor is op deze items een 
factoranalyse uitgevoerd. Deze analyse leidt tot resultaten die in tabel 10.7 
zijn gepresenteerd13

. 

Tabel10.7: De latente structuur van de externe blldraaen aan het innovatleoroces 

Factoren en hun items Factor- Dimensies 
lading 

Factor 1 (E/1): 
Technische Universltelt Eindhoven 0,80 Bijdragen 
Andere universitelten 0,78 publieke kennisinfrastructuur 
Hoger BeroepsondeiWijs 0,66 (Cronbach's a= 0,74) 
Middelbaar beroepsondeiWijs 0,48 

Factor 2 (E/2): 
Branche-organisaties 0,70 Bijdragen 
TNO 0,70 private kennisinfrastructuur 
Commerciile adviesbureaus 0,55 (Cronbach's a =0,55) 

Factor 3 (E/3): 
Belangrijke klanten 0,74 Bljdragen 
Belangrijke leveranciers 0,72 bedrijfskolom 
Andere ondememingen 0,67 (Cronbach's a = 0,58) 

Factor 4 (E/4): Bijdragen 
Kamers van Koophandel 0,76 intermediairen 
lnnovatie Centra 0,75 (Cronbach's a = 0,55) 

De geroteerde vier factoren oplossing is inhoudelijk valide. In de eerste factor 
(EI1) komen items samen die de bijdragen van de publieke kennisinfrastruc
tuur aan het innovatieproces van het innoverende bedrijf beschrijven. 
Concreet gaat het om bijdragen van organisaties uit het wetenschappelijk, 
hoger en middelbaar beroepsonderwijs. De tweede factor (EI2) bevat de 
bijdragen aan het innovatieproces van branche-organisaties, TNO en 
commerciale advies- en onderzoeksbureaus. Deze factor krijgt het label 
'bijdragen van de private kennisinfrastructuur'. De derde factor (EI3) groe
peert economlsche actoren waarmee de innoverende onderneming primair 

13 Via een varlmax-geroteerde principal& componenten factoranalyse zijn vier factoren 
gevoncl&n. Het Kaiser-Meyer-0/kin criterium is 0, 758. Bartlett Test of Sphericity bedraagt 1066, 75 
met een significantieniveau van 0,0000. Het cumulatieve percentage verldaarde variante met deze 
vier factoren is 59,9%. 
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goederen of diensten ruilt. Deze goederenstroom gaat gepaard met 
informati~ en kennisoverdracht die langs deze weg invloed heeft op het 
innovatieproces. Kortom, het gaat hier om bijdragen uit de bedrijfskolom. De 
vierde factor (EI4) bevat organisaties, Kamers van Koophandel en lnnovatie 
Centra, die beschouwd kunnen worden als kennismakelaars. Hun belangrijk
ste functie bestaat uit informatieverschaffing en doorverwijzing. Op grond 
hiervan gaat het hier om bijdragen van intermediaire organisaties. 
De beschrijvende statistieken van de varia belen 14 die gebruikt zullen gaan 
worden voor de analyses bij vraagstelling 10.3 staan in de bijlage, tabel X.2. 
Hierna worden met regressie-analyses modellen geschat van de bijdragen 
van interne bedrijfsfuncties (transactie- en transformatiefunctie) en externe 
relaties zoals de bedrijfskolom, publieke en private kennisinfrastructuur, 
intermediaire organisaties en het gebruik van technologiesubsidies aan 
innovatieresultaten. Er zullen met behulp van het analysemodel in figuur 10.2 
in totaal 13 regressie-analyses worden uitgevoerd. In elk model wordt de 
samenhang tussen de afhankelijke variabele (resultaten innovatie) en de 
onafhankelijke variabelen (interne en externe bijdragen) geschat. Per 
analyse wordt aangegeven hoe contextuele factoren worden gevarieerd. 
Alvorens de resultaten van deze analyses worden gepresenteerd en bespro
ken moeten nog twee opmerkingen worden gemaakt. De eerste opmerking 
heeft betrekking op de bewerking van de gebruikte variabelen. Aile variabe
len zijn gestandaardiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de variabelen dimensie
loos worden met een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van 1. 
De tweede opmerking betreft de modellen zelf. Zoals gezegd wordt het 
model geschat in twee varianten. De eerste variant, in de tabel aangegeven 
met de toevoeging 'met', past in het embeddedness-perspectief op innovatie. 
De tweede variant, in de tabel aangegeven met de toevoeging 'zonder', 
benadrukt het 'lonely innovator'-perspectief. 
In tabel 10.8 wordt eerst ingegaan op de resultaten van de regressie-analy
ses voor de totale populatie en voor de vijf onderscheiden sectoren. Het valt 
onmiddellijk op dat aile 6 modellen significant zijn. De percentages verklaar
de variantie lopen voor de 'met'-modellen uiteen van 11,3% voor de sector 
scale intensive tot 29,5% voor het model van de specialised suppliers. De 
percentages verklaarde variantie voor de 'zonder' -modellen is in aile gevallen 
lager. Het laagste percentage kan genoteerd worden voor de sector 'scale 
intensive', het hoogste voor de sector 'specialised suppliers'. Het kleinste 
verschil tussen de twee varianten doet zich voor in het model voor de sector 

14 De onafhanke/ijke variabelen in de tabel zijn betekend als zogenaamde 'ruwe scores'. Dit 
betekent dat aileen de items die hoog laden op een factor en tevens betekenisvol zijn in een 
variabele worden betrokken. De belangrljkste reden om deze wijze van berekening te hanteren en 
geen factorscores per respondent te gebruiken heeff te maken met het item 'middelbaar 
beroepsondetWijs'. Dlt item (q178) laadt relatiefhoog op drie factoren (0,48 op E/1; 0,49 op E/2 en 
0,33 op E/3). Dit item past echter inhoude/ijk het beste bij E/1. Om dit ook rekenkundig te bereiken 
wordt E/1 als volgt berekend: (q178+q179+q180+q181)14. Bij de berekening van de overige 
factoren wordt item q178 niet meegenomen. 
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'specialised suppliers'. Dit verschil bedraagt 3,3 procentpunten. Het grootste 
verschil, 11,9 procentpunten, is gevonden in de sector 'supplier dominated'. 
Op grond hiervan kan de belangrijke conclusie getrokken worden dat het 
embeddedness perspectief een grotere betekenis blijkt te hebben dan het 
'lonely innovator'-perspectief. Juist een combinatie van benutting van interne 
en verwerving van externe hulpbronnen gaat in 4 van de 6 modellen samen 
met hogere resultaten van innovatie. 

Tabel10.8: 

Onafhankelijke 
varia belen 

BICF 
BITF 
El1 
El2 
El3 
El4 
TECBEL 

adj. R2 met 
adj. R2 zonder 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Signlficantle F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de interne en exteme bijdragen aan het innovatieproces als 

fh kl"k 'bl on a an e1111 e vana e en naar sector 

Sector Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

0,19* n.s. n.s. n.s. n.s. 0,07* 
n.s. n.s. 0,32** 0,18** n.s. 0,12** 

0,59** n.s. n.s. -0,48** n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 0,35* n.s. n.s. 

0,19* 0,22** n.s. 0,30** 0,29** 0,15** 
n.s. n.s. 0,25* n.s. n.s. 0,16** 
n.s. 0,14* n.s. n.s. n.s. 0,09* 

22,9% 11,3% 29,5% 18,8% 16,8% 15,0% 
11,0% 3,5% 26,2% 11,0% 11,8% 10,0% 

2,00 2,01 1,65 2,50 1,91 2,21 

6,43 6,22 10,22 4,08 5,86 13,05 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
56 83 45 54 25 274 

Sectoren: <1 > supplier dominated; <2> scale intensive: <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services. 
** = p < 0,05; * = p < 0, 10; n.s. = niet significant. 

Dit geldt het sterkste voor het regressie-model van aile innoveerders. 
Enerzijds is er sprake van een positieve relatie tussen bijdragen van de 
transformatiefunctie en de transactiefunctie en de resultaten van innovatie, 
anderzijds geldt deze samenhang ook voor de relatie tussen de bijdragen 
van de bedrijfskolom en van de intermediairen en resultaten van innovatie. 
Tenslotte blijkt dat naarmate de innoverende bedrijven meer gebruik maken 
van instrumenten uit het technologiebeleid, de innovatieresultaten hoger zijn. 
Kijken we naar de sectoren dan blijken er verschillen te bestaan in de mate 
waarin interne en externe hulpbronnen worden benut en verworven. Hierbij 
zijn de bijdragen aan het innovatieproces uit de bedrijfskolom {belangrijke 
klanten en leveranciers) de constante factor. In de sector 'supplier domina
ted' gaan hogere resultaten van innovatie in de eerste plaats samen met 
bijdragen van de transactiefunctie. In de tweede plaats dragen de bedrijfsko
lom en de publieke kennisinfrastructuur positief bij aan het innovatieresultaat 
waarbij de sterkste invloed uitgaat van de publieke kennisinfrastructuur. In 
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twee sectoren, namelijk 'scale intensive' en 'business services', dragen 
aileen externe hulpbronnen significant bij aan het innovatieresultaat. In beide 
gevallen gaat het om bijdragen uit de bedrijfskolom, waarbij voor de sector 
'scale intensive' bovendien een positieve invloed uitgaat van het aantal 
gebruikte instrumenten uit het technologiebeleid. De innoverende bedrijven 
uit de sector 'science based' benutten het grootste aantal interne en externe 
hulpbronnen. Zowel de transformatiefunctie als de private kennisinfrastruc
tuur en de bedrijfskolom dragen significant positief bij aan behaalde resulta
ten van innovaties. Opvallend is het negatieve teken voor de bijdragen van 
de publieke kennisinfrastructuur. Dit betekent dat naarmate organisaties uit 
de publieke infrastructuur meer bijdragen aan het innovatieproces de resulta
ten van innovatie Jager zijn. Hieronder wordt hier op teruggekomen. 
Enerzijds is geconstateerd dat de bijdragen aan het innovatieproces door 
organisaties uit de bedrijfskolom in de meeste modellen significant samen
hangen met de resultaten van innovaties, anderzijds blijkt er in het model 
voor de sector 'science based' een negatieve samenhang te bestaan tussen 
de bijdragen van de publieke infrastructuur en de innovatieresultaten. Voor 
beide effecten wordt nu nagegaan welke specifieke items verantwoordelijk 
zijn voor de gevonden relaties. 
In tabel 10.9 worden eerst de samenhangen15 gepresenteerd tussen de 
resultaten van innovatie en de items die deel uitmaken van de factor 'bijdra
gen bedrijfskolom'. De resultaten van deze berekeningen kunnen als volgt 
worden ge1nterpreteerd. Onderscheiden naar sector is er sprake van een 
positieve significante samenhang tussen resultaten van innovatie en bijdra
gen van: <1 > Supplier dominated: belangrijke leveranciers en in mindere 
mate voor bijdragen van belangrijke klanten; <2> Scale intensive: leveran
ciers; <3> Specialised suppliers: leveranciers; <4> Science based: leveran
ciers en in mindere mate bijdragen van klanten; <5> Business services: 
belangrijke klanten. De analyses tonen het belang aan van de bijdragen aan 
het innovatieproces door belangrijke leveranciers. In vier van de vijf sectoren 
is er sprake van een significante samenhang. 
Deze resultaten bevestigen de door Pavitt beschreven sectorale patronen 
van technologische ontwikkeling, tenminste als het gaat om de invloed van 
klanten en leveranciers. De innovatieprocessen in de sector 'supplier 
dominated' staan inderdaad onder invloed van belangrijke leveranciers, 
zodat deze sector terecht dit predikaat draagt. In aanvulling hierop blijken 
ook belangrijke afnemers een rol te spelen. Volgens Pavitt betrekt ook de 
sector 'scale intensive' hulpbronnen van leveranciers. De cijfers bevestigen 
dit. De 'science based' -bedrijven gebruiken, in lijn met wat Pavitt beweert, 
vooral hulpbronnen van leveranciers. Dit beeld kan in zoverre genuanceerd 
worden dat ook belangrijke afnemers in deze sector van belang blijken. De 
sector 'specialised suppliers' beantwoordt niet aan Pavitt's verwachtingen. 
Vooral afnemers zouden het innovatieproces in deze sector beinvloeden. De 

15 De samenhangen zUn berekend met behulp van de Spearmanrangcorrelatie. 
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analyse wijst echter uit dat juist leveranciers betrokken zijn. Tenslotte blijkt 
de toevoeging van een extra sector, de business services, terecht te zijn. 
Niet leveranciers, maar juist afnemers hebben in deze sector een significante 
invloed op het innovatieproces. 

Tabel10.9: Samenhangen tussen resultaten van innovatie en bijdragen aan het 
innovatieproces door belangrijke klanten, teveranciers en andere onderne-

. ct or. mmgen naar se 

lnvtoed op het Sector 
innovatieproces door 

1 2 3 4 5 

Belangrijke klanten 0,23* 0,04 0,07 0,22* 0,42** 
(n=62) (n=96) (n=50) (n=58) (n=30) 

Belangrijke leveranciers 0,36** 0,18* 0,29** 0,26** 0,18 
(n=60) (n=95) (n=49) (n=59) (n=29) 

Andere ondernemingen 0,18 0,15 -0,01 0,08 0,08 
(n=57) (n=94) (n=47) (n=59) (n=25) 

Sectoren: <1 > supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services. 
** = p < 0,05; .. = p < 0,1 0. 

Niet aileen is geanalyseerd welke actoren invloed op het innovatieproces 
uitoefenen, bovendien wordt aangegeven dat deze bijdragen samengaan 
met positievere innovatieresultaten. De verwerving van exteme hulpbronnen 
via leveranciers en afnemers gaat in een aantal gevallen kennelijk samen 
met succesvollere innovaties. 
Het tweede resultaat dat we nader aan de orde willen stellen is de geconsta
teerde negatieve relatie tussen de bijdragen van de publieke kennisinfra
structuur en de resultaten van innovatie in de sector 'science based'. Uit 
nadere analyse blijkt dat dit effect vooral veroorzaakt wordt door de bijdragen 
van 'andere universiteiten'16

• De negatieve correlatie-coefficient kan enerzijds 
wellicht verklaard worden uit de aard van de overgedragen kennis of informa
tie. lmmers, wetenschappelijke kennis heeft vaak een fundamenteler karak
ter en laat zich niet onmiddellijk vertalen in toepassingen voor produkten of 
processen. Hierdoor heeft de omzetting van deze kennis in concrete produk
ten en processen een langere doorlooptijd in het bedrijf zodat bij de beoorde
ling van de resultaten van innovaties geen positieve invloed aan de bijdragen 
van 'andere' universiteiten wordt toegekend. Anderzijds kan de negatieve 
samenhang wijzen op de gebrekkige aansluiting van publieke kennisinfra
structuur en bedrijfsleven. Zowel Waissbluth et.al (1988: 347) als Van 

18 De samenhangen voor de sector 'science based' zQn berekend met de Spearmanrengcorre
latie. Samenhangen tussen resultaten van innovaties en: bQdragen van het MBO (0,22*, n=57); 
bijdragen van het HBO (-0,08, n=58); bijdragen van TUE (0, 11, n= 57); bijdragen andere 
universiteiten (-0,26**, n=56), ** = p < 0,05; * = p < 0, 10. 
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Dierdonck et.al (1990: 554) wijzen in dit verband op de verschillende instituti
onele omgevingen waarin universiteiten en ondernemingen zich bevinden en 
die succesvolle samenwerking in de weg staan17

• 

Het tweede onderdeel van de vraagstelling heeft betrekking op de samen
hang tussen gerealiseerde innovatieresultaten en de bijdragen van interne 
en externe hulpbronnen onderscheiden naar aard en niveau van de innova
ties. In feite wordt hier een bewering van Maillat onderzocht. 

Tabel10.10: 

Onafhankelijke 
variabelen 

BICF 
BITF 
El1 
El2 
El3 
El4 
TECBEL 

adj. R2 met 
adj. R2 zonder 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de interne en exteme bijdragen aan het innovatieproces als 
ona fhkrk 'ble ht" d" f an e!m e vana e n naar e mveau van etnnova tes 

Niveau van de innovaties 

lncrementeel Radicaal lncrementeel Radicaal 
proces proces produkt produkt 

n.s. n.s. n.s. 0,17'" 
0,10""* 0, 18** 0, 14** 0,12** 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

0,16** 0,31** 0,20** n.s. 
0,17** n.s. 0,17** n.s. 
0,09* n.s. n.s. 0,12** 

13,1% 23,6% 13,9% 20,5% 
5,1% 16,9% 8,4% 14,8% 

2,35 2,18 2,25 2,15 

8,88 9,04 11,16 6,75 
0,00 0,00 0,00 0,00 
211 53 190 68 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant. 

Zoals in paragraaf 5.7 aan de orde is geweest betoogt Maillat dat de (lokale) 
omgeving voor incrementele innoveerders een geringe betekenis heeft. 
Volgens hem beschikken incrementele innoveerders over voldoende eigen 
hulpbronnen zodat voor externe verwerving een geringe noodzaak bestaat. 
Juist bedrijven die ingrijpend innoveren zijn sterk in hun (lokale) omgeving 
ingebed. In termen van ons model betekent dit dat de samenhang tussen 
resultaten en hulpbronnen voor incrementele produkt- en procesinnoveer
ders vooral zou moeten bestaan uit bijdragen van de transactie- en transfor
matiefunctie, terwijl voor radicale innoveerders zowel interne als externe 

17 Waissbluth etal noemen onder meer de gebrekkige kennis van universitaire onderzoekers 
over het indus~le innovatieproces en het gebrek aan ervering met hat werken in interdisciplinaire 
projecten en in projectteams. Van Dierdonck et.al voegen hier aan toe dat de wetenschappelijke 
wereld en hat bedri}fsleven over verschillende tijdhorizonten beschikken, terwijl tevens het 
patentbeleid van universiteiten vaak onvo/doende geregeld is. 
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hulpbronnen een rol zouden moeten spelen. Hier wordt echter nog geen 
aandacht besteed aan de ruimtelijke dimensie van de relaties (zie hiervoor: 
hoofdstuk 11). Tabel10.10 toont de resultaten van de uitgevoerde regressie
analyses. 
De vier geschatte modellen zijn significant. De percentages verklaarde 
variantie van de modellen met zowel interne als exteme bijdragen !open 
uiteen van 13,1% voor de bedrijven met incrementele procesinnovaties tot 
23,6% voor het model van de radicale procesinnoveerders. De verklarende 
waarde van de 'zonder'-modellen varieert tussen de 5,1% en de 16,9%. 
Hieruit volgt de conclusie dat de inbeddingsmodellen een hogere verklarende 
waarde hebben dan de 'lonely innovator' modellen. 
De veronderstellingen van Maillat worden niet bevestigd. lntegendeel, de 
resultaten van de analyses keren de redenering juist om. De modellen voor 
de incrementele proces- en produktinnoveerders blijken meer onafhankelijke 
variabelen te bevatten met een positieve significante samenhang met de 
resultaten van innovatie, dan de modellen voor de ingrijpende produkt- en 
procesinnoveerders. Zowel voor de incrementele proces- als voor de incre
mentele produktinnoveerders blijkt dat naarmate de transformatiefunctie, de 
bedrijfskolom en de intermediairen meer invloed op het innovatieproces 
uitoefenen er hogere innovatieresultaten behaald worden. Voor de incremen
tele procesinnoveerders is bovendien nog sprake van een weliswaar zwak
ke, maar significante, invloed van het aantal gebruikte beleidsinstrumenten 
uit het technologiebeleid. Bij de radicale procesinnoveerders vinden we 
daarentegen een combinatie van de bijdragen van de transformatiefunctie en 
die uit de bedrijfskolom18

, terwijl voor de radicale produktinnoveerders geldt 
dat er een positieve samenhang bestaat tussen innovatieresultaten en de 
bijdragen van de interne hulpbronnen aangevuld met het aantal gebruikte 
su bsidie-instrumenten. 
Deze patronen kunnen wellicht verklaard worden uit de kenmerken van de 
verschillende innovaties. Bij een ingrijpende innovatie worden nieuwe of 
vernieuwde hulpbronnen in een bepaald produkt of proces gecombineerd 
waarbij juist deze combinatie relatief uniek is. De kans dat externe partijen 
beschikken over voldoende kennis over juist deze combinatie is kleiner dan 
bij incrementele innovaties die 'compatibeler' zijn met al bestaande produk
ten en processen. De uniekheid van de nieuwe combinatie werpt radicale 
innoveerders terug op hun eigen hulpbronnen. Anders gezegd, bij radicale 
innovaties is de kennisafstand tussen het innoverende bedrijf en zijn omge
ving groter dan bij incrementele innovaties. 
Een en ander betekent dat de beweringen van Maillat te gestilleerd zijn. In de 
door ons onderzochte bedrijven blijken de gevonden patronen veal diverser. 
De product- en procesinnoveerders Iaten zich niet zo eenvoudig indelen als 
Maillat wei wenst. 

18 Zowel de bijdragen van belangrijke afnemers als van belangrijke leveranciers hangen 
significant samen met de behaalde innovatleresultaten. De Speannanrangcorrelatles bedragen 
0,45"* (n=57) voorde bfjdragen van afnemers en 0,63** (n=56) voorde bijdragen van leveranclers. 
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10.5 Een interne hulpbron nader verkend: Research & Development 

10.5.1 lnleiding en vraagstellingen 

De inspanningen van industriele ondernemingen op het gebied van research 
& development krijgen al lange tijd veel aandacht in wetenschap en beleid19

• 

Een bekend voorbeeld uit de economische wetenschappen is het vraagstuk 
van de relatie tussen innovatieprikkel en marktvorm dat onder meer door 
Arrow (1974) aan de orde is gesteld. Het belang dat gehecht wordt aan R&D 
in het technologiebeleid mage blijken uit het grate aantal instrumenten dat 
gericht is op de bevordering van speur- en ontwikkelingsactiviteiten in 
(industriele) ondernemingen20

• 

Op verschillende plaatsen wordt de zorg uitgesproken dat het innovatieve 
vermogen, en de daarmee samenhangende R&D-inspanningen, van het 
Nederlandse bedrijfsleven te wensen overlaaf1 (Kleinknecht & Sterk, 1993: 
680; Bureau Bartels, 1994: 5). Op de middellange termijn zouden hiervan 
negatieve effecten kunnen uitgaan op het concurrentievermogen van de 
Nederlandse economie. 
Dit roept de vraag op hoe het is gesteld met de R&D-prestaties van de 
bedrijven in onze onderzoekspopulatie. Voordat we deze en een aantal 
andere vragen beantwoorden, wordt eerst opgemerkt dat het begrip R&D 
gedefinieerd is op basis van de Frascati-manual22, de OECD definitie van 
speur- en ontwikkelingsactiviteiten. 
De R&D-inspanning van de onderneming kan beschouwd worden als een 
input voor inventie en innovatie. Terecht stelt Stoneman (1983: 30) dat de 

19 Zie bijvoorbeeld de uitgebreide beschouwingen in Ministerie van Economische Zaken (1995: 
15-25) en diverse studies van Kleinknecht (1990a, 1994) en Slabbers & Verspagen (1994) 

20 Voorbee/den van dergelijke instrumenten zijn de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelings
werk (WBSO), de Technische Ontwikkelingskredieten (TOK) of de Programmatische Bedrijfsge
richte Technologie Stimulering (PBTS). 

21 Uit onderzoek van de OECD blijkt onder meer dat de Nederlandse uitgaven voor R&D als 
percentage van het Bruto Binnenlands Produkt zijn terugge/open van 1,17% in 1985 naar 1,15% 
in 1990. 

22 Research of speurwerk omvat activiteiten die gericht zijn op het vermeerderen van de 
wetenschappelijke kennis en het wetenschappelijke inzicht. Het is hierbij gebruikelijk een 
onderscheid te maken tussen enerzijds fundamenteel speurwerk dat niet in de eerste plaats gericht 
is op de oplossing van een praktisch probleem. Anderzijds toegepast speurwerk dat bewust gericht 
is op de oplossing van een specifiek praktisch probleem. Development of ontwikkelingswerk omvat 
activiteiten die gericht zijn op het voortbrengen van voor de ondememing nieuwe of aanzienlijk 
verbeterde materia/en of produkten en activiteiten gericht op de rea/isatie van nieuwe of aanzien/ijk 
verbeterde produktieprocessen of -systemen. Het zal duidelijk zijn dat het aanwezig zijn van een 
duidelijk element van oorspronkelijkheid of vemieuwing kenmerkend is voor R&D. 
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R&D-activiteiten van ondernemingen vaak meer op ontwikkeling dan op 
research gericht zijn. Hieruit volgt dat een analyse van R&D in feite meer 
betrekking heeft op innovatie dan op inventie. 
In paragraaf 5.6 is uitgebreid ingegaan op de verschillen en overeenkomsten 
tussen het lineaire en simultane innovatiemodel. Daar werd het innovatiepro
ces geconceptualiseerd op basis van de open systeem benadering en 
Hakanssons netwerkbenadering. Anders gezegd, het innovatieproces is 
ingebed in structuren waarin relaties tussen hulpbronnen bezittende econo
mische actoren het innovatieproces kunnen stimuleren of kunnen remmen. 
Als het totale innovatieproces 'embedded' is, geldt dit ook voor een van de 
samenstellende delen: R&D-activiteiten. 
Deze gedachte wordt hieronder verder uitgewerkt aan de hand van de 
volgende vraagstellingen. De eerste vraagstelling richt zich op het in kaart 
brengen van de R&D-prestatie van de bedrijven die betrokken zijn in dit 
onderzoek. Vraagstelling 10.4 wordt in paragraaf 10.5.2 uitgewerkt en luidt: 
In welke mate en in welke vorm worden R&D-activiteiten uitgevoerd en in 
hoeverre is dit verschillend voor bedrijven onderscheiden naar (1) sectoren; 
en (2) naar aard en niveau van de door hen gerealiseerde innovaties? 
In paragraaf 10.5.3 wordt nagegaan welke factoren de omvang van de R&D
intensiteit beTnvloeden. De schattingen van modellen die door Kleinknecht 
et.al (1990) zijn uitgevoerd voor de Nederlandse industrie worden met enige 
aanpassingen ook berekehd voor onze onderzoekspopulatie. Hierbij wordt 
het embeddedness-perspectief op twee manieren in de analyses betrokken. 
Enerzijds via R&D-samenwerkingsrelaties en anderzijds via de benutting van 
technologiesubsidies. Vraagstelling 10.5 luidt derhalve: 
Welke factoren bei'nvloeden de R&D-intensiteit van ondernemingen en in 
hoeverre zijn deze factoren verschillend voor bedrijven onderscheiden naar 
(1) sectoren; en (2) naar aard en niveau van de door hen gerealiseerde 
innovaties? 

10.5.2 R&D-inspanningen: aard en omvang 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vorm en de mate waarin de respon
derende bedrijven R&D-activiteiten ondernemen. Eerst wordt de wijze 
waarop R&D in de bedrijven vormgegeven wordt, nader geanalyseerd. 

Operationaliseringen: 
Er worden drie vormen van R&D onderscheiden (Kleinknecht, 1990a), te 
weten: 
( 1) Formele R&D: de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden in een 
onderneming in een speciale daartoe aangewezen afdeling verricht; (2) 
lnformele R&D: de onderneming verricht eigen R&D, deze vindt echter niet 
plaats in een speciale daarvoor uitgeruste afdeling maar wordt verricht in 
andere afdelingen c.q. functies van het bedrijf. In de literatuur krijgt deze 
vorm van R&D wei de benaming: 'after-five-R&D'; (3) Uitbestede R&D: de 
R&D-activiteiten van de onderneming worden in samenwerking met derden 
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verricht. Hierbij kan gedacht worden aan R&D-activiteiten die worden 
ondernomen in samenwerking met toeleveranciers, afnemers of (universitai
re) onderzoeksinstellingen. 
Deze driedeling wordt gebruikt omdat de onderzoekspopulatie een groot 
aandeel middelgrote en kleine bedrijven bevat. De meting beperken tot 
aileen de bedrijven met een eigen R&D-afdeling zou kunnen leiden tot een 
onderschatting van de R&D-prestaties van het MKB dat vaak niet beschikt 
over een geformaliseerde R&D afdeling. 

Resultaten: Vormen van R&D: 
In tabel 10.11 worden de bedrijven uit de dataset onderscheiden naar 
sectoren, grootteklasse en de aard van gerealiseerde innovaties. In de 
kolommen staat steeds het percentage bedrijven dat een bepaalde vorm van 
R&D heeft. 
Ongeveer 30% van de responderende ondememingen stelt dat zij beschik
ken over een eigen R&D-afdeling. Als de bedrijven worden ingedeeld naar 
sector dan bljjken de sectoren 'supplier dominated' en 'scale intensive' 
duidelijk onder dit percentage te zitten, terwijl met name de sector 'science 
based' met 48,5% duidelijk boven dit populatie-percentage scoort. Tevens 
blijkt de personele omvang een duidelijke rol te spelen. Bedrijven met minder 
dan 100 werknemers beschikken in aanzienlijk mindere mate over een eigen 
R&D-afdeling dan bedrijven met 100 of meer werknemers. Daamaast blijkt 
dat bedrijven die ingrijpend innoveren vaker over een eigen R&D-afdeling 
beschikken dan bedrijven met geleidelijke innovaties23

• 

Overjgens wijkt het door ons gevonden percentage bedrijven met een R&D
afdeling in sterke mate af van hetgeen door Brouwer & Kleinknecht (1994) is 
opgetekend. Uit hun 1992-enquate blijkt dat bijna 16% van de industrials 
ondememingen in Nederland over een eigen R&D-afdeling beschikf4

• Er 
kunnen twee redenen aangevoerd worden ter verklaring van dit verschil. 
Enerzijds kan betoogd worden dat een belangrijk deel van de zogenaamde 
'maak-industrie' in de provincia Noord-Brabant gevestigd is25

• Het is aanne
melijk dat het percentage bedrijven met een R&D-afdeling in dit type industria 
hoger is. Anderzijds kan het verschil duiden op de gevolgen van de Iichte 
oververtegenwoordiging van de metaalindustrie in de onderzoekspopulatie. 

23 De percentages van de bedrijven met geleide/Qke of ingrijpende innovaties wijken af van het 
populatiegl!!lmiddelde. Dit wordt veroorzaakt door het felt zich dat zich in de totale populatie 
bedrijven vinden met R&D-activiteiten maar zonder gerealiseerde innovaties. 

24 Nadere analyses hebben uitgewezen dat dit verschijnsel zich in elke groottek/asse 
werkzame personen voordoet. 

26 Zowel de voedings- en genotmiddelenindustrie a/s de textiel-, k/eding-, Ieder- en schoen-, 
en elektrotechnische industrie zijn in vergelijking met de Nederlandse produktiestructuur in Noord
Brabant oververtegenwoordigd (zie paragraaf 6.5). 
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Tabel10.11: Aard van de R&D gesplitst naar sector, grootteklasse werkzame personen 
en aard van de innovaties 

Categorieen Eigen R&D- lnforrnele Uitbestede 
afdeling R&D R&D 

Sectoren: 
- Supplier dominated 20,1% 26,8% 43,0% 
- Scale intensive 26,8% 26,3% 44,0% 
- Specialized suppliers 35,5% 31,5% 43,5% 
- Science based 48,5% 38,1% 51,5% 
- Business services 30,6% 29,6% 39,8% 

Grootteklasse 
-MKB 22,9% 25,5% 40,1% 
-GB 67,5% 50,0% 65,8% 

Aard en niveau innovaties: 
- geleidelijk proces 40,9% 38,2% 57,8% 
- ingrijpend proces 49,3% 46,7% 65,3% 
- geleldelijk produkt 39,6% 40,6% 55,8% 
- ingrijpend produkt 69,5% 48,4% 74,7% 

Totaal 30,6% 29,5% 44,2% 

Eveneens ongeveer 30% van de bedrijven heeft eigen R&D in overige 
afdelingen (informele) R&D. Zowel uitgesplitst naar sectoren, grootteklasse 
werkzame personen als naar aard/niveau van de gerealiseerde innovaties 
ontstaat een vergelijkbaar beeld als bij het percentage bedrijven met een 
eigen R&D-afdeling. 
In de laatste kolom komt de variabele uitbestede R&D aan de orde. Uit de 
cijfers blijkt dat een belangrijk deel van de ondememingen deze vorm van 
R&D heeft. Opvallend is het hoge percentage (40, 1%) voor bedrijven 
behorende tot het midden- en kleinbedrijf. Hieruit blijkt dat R&D-samenwer
king voor dit type bedrijven een belangrijke weg vormt om additionele 
hulpbronnen te verwerven. Later komen we hierop uitgebreider terug, maar 
we kunnen hier al wei de conclusie trekken dat R&D-activiteiten van onder
nemingen voor een deel ingebed zijn in samenwerkingrelaties met externe 
economische actoren. 

Resu/taten: R&D-intensiteit: 
Tabel10.12 geeft informatie over de R&D-intensiteiten26 per sector, grootte
klasse werkzame personen en naar aard van de gerealiseerde innovaties. 
Voor de gemiddelde R&D-intensiteit in een bepaalde sector of een bepaalde 
grootteklasse maakt het vaak een aanzienlijk verschil of dit gemiddelde 
berekend wordt over aile bedrijven of slechts over die bedrijven met een 
R&D-inspanning. In de kolommen I en II worden deze verschillen duidelijk. 

26 De R&D-intensiteit van een ondememing is gemeten a/s het percentage van het totate 
arbeidsvolume dat door een bedrijf in 1992 aan R&D is besteed. 
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Deze verschillen worden overigens veroorzaakt door de grote verschillen in 
percentages bedrijven die geen R&D-activiteiten ontplooien (zie de kolom 
'geen R&D'). 
Gemiddeld besteden bedrijven met R&D-activiteiten 5,9% van hun totale 
arbeidsvolume aan R&D-activiteiten. Voor aile bedrijven bedraagt dit percen
tage ongeveer 4,4%27

• 

Tabel10.12: R&D-intensiteit uitgesplitst naar sector, grootteklasse werkzame personen 
en aard van de innovaties 

Categorieen Gemiddelde RDI Grootteklasse R&D-intensiteit 
n 

I II Geen <2% 2-5% ~5% 

Sector: 
- Supplier dominated 3,31 2,40 60,4 14,1 10,7 14,8 149 
- Scale intensive 2,86 2,01 53,6 14,8 18,2 13,4 209 
- Specialized suppliers 5,83 4,36 39,5 8,9 23,4 28,2 124 
- Science based 8,07 7,16 30,9 13,4 15,5 40,2 97 
- Business services 12,83 9,63 48,0 5,1 10,2 36,7 98 

Grootteklasse 
-MKB 6,23 4,43 54,2 8,8 13,7 23,2 568 
-GB 5,00 4,57 16,7 28,1 26,3 28,9 114 

Niveaulaard innovaties: 
- geleidelijk proces 5,51 5,51 32,9 16,9 20,3 29,9 301 
- ingri.ipend proces 7,94 7,94 28,0 16,0 18,7 37,3 75 
- geleidelijk produkt 5,38 5,38 31,8 13,4 22,6 32,2 283 
- ingrijpend produkt 10,09 10,09 10,5 17,9 18,9 52,6 95 

Totaal 5,93 4,41 48,5 11,9 15,7 23,9 689 

I = Gemiddelde R&D-intensiteit van bedrijven met innovaties; II = Gemiddelde R&D
intensiteit van aile bedrijven in een categorie; n = aantal cases, n heeft betrekking op de 
kolommen over de grootteklassen R&D-intensiteit. 

Er blijken grote verschillen tussen de sectoren te bestaan. Relatief lage R&D
intensiteiten worden gemeten in de sectoren supplier dominated en scale 
intensive. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het hoge aandeel bedrijven 
zonder enige R&D en anderzijds door het geringere aandeel bedrijven met 
een hoge (>5%) R&D-intensiteit. De specialised suppliers nemen met een 
gemiddelde R&D-intensiteit van 5,8% een middenpositie in. Uitgesproken 
hoge R&D-intensiteiten worden opgetekend in de sectoren science based en 
business services. De sector science based heeft het laagste percentage 
bedrijven zonder R&D en het hoogste percentage bedrijven met een hoge 
R&D-intensiteit. De business services kennen weliswaar een aanzienlijk 
aantal bedrijven zonder R&D (48%), maar tegelijkertijd is het aandeel 

27 Brouwer & Kleinknecht (1994: 27) vinden in hun 1992-meting voor industriiile bedrijven met 
R&D-activiteiten een gemiddelde R&D-intensiteit van 5, 70. 
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bedrijven met veel R&D groot. Kortom in 'science based' is R&D een sector
breda activiteit, terwijl in 'business services' enkele bedrijven veel R&D 
hebben. Ook Brouwer & Kleinknecht (1994: 29) vinden hoge R&D-cijfers 
voor bedrijven uit deze sector. De gemiddelde R&D-intensiteit, voor wat bjj 
hen de overige commerciele en niet-commerciete dienstverlening heet, 
bedraagt in 1992 respectievelijk 3,09 en 12,66 voor bedrijven met R&D. 
Tussen het MKB en het GB doen zich interessante verschillen voor. Kijken 
we naar de R&D-intensiteit van aile bedrijven dan blijkt de gemiddelde R&D
intensiteit voor het GB iets hoger dan in het MKB. Echter indien er een 
beperking plaatsvindt tot bedrijven met innovaties dan blijkt de gemiddelde 
R&D-intensiteit in het MKB hoger dan in het grootbedrijf. Een nadere uitsplit
sing naar grootteklasse werkzame personen maakt duidelijk door welke 
grootteklassen dit hogere gemiddelde vooral ontstaat. Het blijkt dat hogere 
R&D-intensiteiten vooral gemeten worden bij bedrijven met minder dan 50 en 
bij bedrijven met 200 tot 500 werknemers. Men name bedrijven met 500 of 
meer werkzame personen blijven qua gemiddelde R&D-intensiteit achter. 
Uit de vergelijking met de gegevens van Brouwer & Kleinknecht {1994) blijkt 
enerzijds dat de gemiddelde R&D-intensiteit in de grootteklassen tot 50 
werkzame personen in onze dataset hoger is. Dit geldt ook voor de grootte
klasse 200 tot 500 werknemers. De gemiddelde R&D-intensiteit van bedrij
ven met 500 of meer werknemers is bij Kleinknecht duidelijk hoger. In 
paragraaf 1 0.5.3 komt dit verder aan de orde. 
Het onderscheid naar niveau en aard van de gerealiseerde innovaties maakt 
duidelijk dat bedrijven met ingrijpende innovaties, zoals verwacht mag 
worden, R&D-intensiever zijn dan die met geleidelijke produkt- of procesinno
vaties. Hierbinnen blijken de radicale produktinnoveerders een gemiddeld 
hogere R&D-intensiteit te hebben dan radicale procesinnoveerders. 

Tabel10.13: R&O..intensitelt van bedrijven met innovaties uitgesplitst naar grootteklasse 
werkzame t ersonen: een veraeliikina met Kleinknecht 

Grootteklasse Gemiddelde R&O..intensiteit 
werkzame personen 

MINT (1992) Kleinknecht (1992)28 

10-19 6,68 4,60 
20-49 6,13 5,67 
50-99 4,46 4,57 
100-199 4,67 3,72 
200-499 6,00 3,19 
~ 500 3,48 6,58 

Totaal 5,93 5,70 

211 De Gijfers van Brouwer & Kleinknecht (1994:27) hebben betrekking op de gemiddelde R&D
intensiteit 1992 van bedrijven met R&D-activiteiten. 
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Samenvattend kan het volgende gesteld worden: (1) De sectoren science 
based en business services blijken het meest aan R&D te doen; (2) De 
vergelijking tussen grote en kleine bedrijven maakt duidelijk dat het MKB 
weliswaar minder vaak beschikt over een formele R&D-afcleling, maar dit 
'tekort' wordt enerzijds goedgemaakt via andere vormen van R&D, met name 
via uitbestede R&D. Anderzijds blijkt het MKB dit te compenseren via een 
relatief omvangrijke inzet van R&D-gebonden personeel; (3) Het hoge 
percentage bedrijven met uitbestede R&D maken duidelijk dat onderzoeks
en ontwikkelingsactiviteiten in interactie met de omgeving worden uitgevoerd. 
Het belang van het embeddedness-perspectief op innovatie wordt hiermee 
benadrukt; (4) Bedrijven met ingrijpende innovaties zetten gemiddeld een 
groter deel van hun personeel in ten behoeve van onderzoek en ontwikke
ling. Dit geldt met name voor de radicals produktinnoveerders. 
Er worden een aantal verschillen gevonden in vergelijking met de Brouwer 
en Kleinknecht-enquete. De verschillen tussen de door ons gemeten gemid
delde Brabantse R&D-intensiteit en de Nederlandse R&D-intensiteit kunnen 
o.i. niet geweten worden aan meetfouten. Eerder is het een corrects afspie
geling van de werkelijkheid29

. De geconstateerde verschillen kunnen wellicht 
verklaard worden uit de afwijkende produktiestructuur van de Noord-Brabant
se economie (zie paragraaf 6.5) 

10.6.3 Determinanten van R&D-intensiteit 

In de vorige paragraaf is naar voren gekomen dat de omvang van R&D
inspanningen verschillend is voor sectoren, grootteklasse werkzame perso
nen en aard/niveau van gerealiseerde innovaties. Teneinde de invloed van 
een aantal varia belen op de R&D-intensiteit nauwkeuriger te onderzoeken is 
vraagstelling 10.5 geformuleerd. Deze vraagstelling wordt geanalyseerd met 
behulp van het analysemodel dat in figuur 10.3 wordt gepresenteerd. 

Oparationalisaringan: 
Hieronder wordt uitgelegd hoe de variabelen zijn gemeten en berekend. Per 
variabele zijn de gebruikte items, indien nodig, in overzicht 10.3 beschreven. 

29 Ten aanzien van de 1988-enqu&te merl<en Kleinknecht & Poot (1990b: 11) over Noord
Brabant hetvolgende op: 'De industrilHe R&D-intensiteit van Zuidoost-N-Brabant zou zeker hoger 
uitkomen dan het landelijke gemiddelde, ware het niet dat [ ..... ] de R&D van Philips nlet in de 
berekening is meegenomen. Tevens heeft Zuidoost-N-Brabant samen met Midden-N-Brabant een 
relatief hoge R&D-intensiteit in de dienstverlening en laat Noordoost-N-Brabant In de industria een 
R&D-intensiteit boven het gemiddelde zien'. 
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De afhankelijke variabele R&D-intensiteit {RDI) meet het percentage arbeids
jaren dat in 1992 in een bedrijf aan R&D is besteed. Een hoger percentage 
betekent een hogere R&D-intensiteit. 

Contextu•t. 
factoren 

Aard/ntvo 
van de 
lnnovatlea 

Figuur 10.3: 

I Le•ftf.Jd 

I at.tu• ond•rn•rn Ina 

om:z:;etgroet 

I EJCpottquote I 

I P•naon••• omv•na 

[ Automatl••rlng•graad 

R&D--amenwerldng 

I Teohnoloatebeleld 

I Hoger OPCJel•lden 

Analysemodel biJ vraagstelling 10.5. 

t ! 
I R&o ... tnt.nelatt 

~1 ~ 

In de analyses worden negen onafhankelijke variabelen gebruikt. De variabe
le leeftijd {LFT) geeft aan hoe lang het bedrijf bestaat. De variabele 'status 
onderneming' (ZELF) is een dummy. De variabele neemt de waarde 1 aan 
als de ondememing zelfstandig is. De waarde 0 is van toepassing als de 
onderneming deel uitmaakt van een concern. De variabele omzetgroei 
{OMZ) meet de gemiddelde jaarlijkse nominate procentuele groei van de 
omzet in de periode 1987-1992. Negatieve waarden van deze variabele 
duiden een omzetdaling aan, positieve waarden betekenen een omzetgroei. 
De exportquote {EQ) beschrijft dat deel van de totale omzet in 1992 dat in 
het buitenland wordt gerealiseerd. Hogere waarden betekenen meer export. 
De variabele personele omvang (WP) beschrijft het arbeidsvolume 1992 van 
een onderneming. De variabele automatiseringsgraad (AUTO) meet het 
aantal geautomatiseerde processen in de produktie en in de bedrijfsonder
steunende functies. 
Voor de operationalisering van deze variabele is de volgende vraag gebruikt: 
'Hieronder sommen we enkele toepassingsgebieden van automatisering in 
de produktie en in de ondersteunende functies op. Kunt U per onderdeel 
aangeven of dit in uw bedrijf in geautomatiseerde vorm wordt uitgevoerd?'30

• 

30 Met betrekking tot de sutomatisering van de produktie zijn de volgende antwoorr:JmogeiQkhe
den gebruikt: <1> niet vsn toepassing; <2> niet gesutomatiseerd; <3> deels geautomatiseerd; <4> 
vergaand gesutomatiseerd. Deze antwoorr:Jmogelijkheden zQn als VOigt gehercodeerd: (1,2=0) en 
(3,4=1}. De antwoorr:Jmoge/Qkheden bij automatisering in ondersteunende functies waren: <0> nlet; 
<1> wei. De waarden van de variabele 'automatiseringsgrsad' zljn berekend als de somscore van 
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Een hogere score betekent dat een groter aantal functies is geautomati
seerd. 

0 . h 10 3 verz1c t .. 0 r r1 Joerat1ona 1se naen bi' 111 vraaastellina 1 0 .5 

Varlabele Omschrijving Items 

RDI R&D-intensiteit R&D-arbeidsvolume 1992 

LFT Leeftijd ondememing Leeftijd in jaren 

EQ Exportquote Percentage omzet in het buitenland 
gerealiseerd 

ZELF Status onderneming (1) zelfstandig; (2) deel van een concern 

OMZ Omzetgroei Gemiddelde jaartijkse nominale groei van de 
omzet 1987-1992 

AUTO Automatiserlngsgraad Produktie: 
(1) Verspanende onderdelenfabricage; (2) 
Niet-verspanende onderdelenfabr.; (3) Pro-
cesgewijze fabricage; (4) Nabewerkingspro-
cessen; (5) Assemblage; (6) Testen; (7) Ver-
pakken; (8) Intern transport & opslag 
Ondersteunende functles 
(1) Ontwerpen; (2) Werkvoorbereiding; (3) 
Koppeling ontwerpen/produceren; (4) Admi-
nistratie; (5) Interne informatle-ultwisseling; 
(6) Exteme informatie-uitwlsseling; (7) Order 
voortgangsbewaking; (8) Voorraadbeheer-
sing; (9) Materiaalbehoefte-planning; (10) 
Capaciteitsplanning 

WP Personele omvang Arbeidsvolume 1992 

RDS R&D-samenwerking Samenwerking met: 
(1) Leveranciers; (2) Afnemers; (3) Concur-
renten; (4) Onderwijsinstellingen; (5) R&D· 
instellingen/ingenieursburos 

PPHO Percentage hager Aandeel werknemers met oplekling op HBO-
opgeleiden of unlversltair nlveau 

TECBEL Bljdragen Aantal gebruikte instrumenten uit het 
technologiebeleid technologiebeleid 

De variabele 'R&D-samenwerking' (RDS) heeft betrekking op het aantal 
R&D-samenwerkingsrelaties met leveranciers, afnemers, concurrenten, 
onderwijs-, research- of ingenieursorganisaties. Een hogere score betekent 
meer samenwerkingsrelaties. De variabele bijdragen van het technologiebe-

de geautomatiseerde functies. 
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leid (TECBEL) is berekend als het aantal gebruikte instrumenten van techno
logiebeleid in de periode 1987-1992. Het percentage hoger opgeleiden 
(PPHO) is de negende onafhankelijke variabele. De variabele beschrijft de 
verhouding tussen het aantal werknemers met een hogere beroeps- of 
universitaire opleiding en het totale aantal werknemers in een bedrijf in 1992. 
Er zijn drie contextvariabelen gebruikt waarmee modellen worden geschat 
voor deelpopulaties. In de eerste plaats worden modellen geschat voor de 
Pavitt-sectoren (sector). In de tweede plaats de aard en het niveau van de in 
de periode 1987-1992 gerealiseerde proces- en produktinnovaties. Het gaat 
om het onderscheid geleidelijke versus ingrijpende proces- of produktinnova
ties. De derde en laatste contextuele variabel is strategie. Het gaat hier om 
de drie strategie-clusters, te weten een eerste cluster met strategisch niet
actieve bedrijven, een tweede cluster 'specialisatie en samenwerking' 
genoemd en een derde cluster genaamd 'marktbewerkers'. Deze clusters 
waren het resultaat van in hoofdstuk 9 uitgevoerde analyses. 

Resultaten: 
De beschrijvende statistieken van de besproken variabelen staan in de 
bijlage, tabel X.3. Hierna wordt met regressie-analyse het model geschat dat 
in figuur 10.3 is afgebeeld. In tabel 10.14 staan de uitkomsten van de 
analyses voor de totale populatie en voor de sectoren. Voordat we de 
resultaten bespreken moeten eerst twee aanvullende opmerkingen gemaakt 
worden. Om de vergelijkbaarheid met de analyses van Brouwer & Kleink
necht zo groot mogelijk te maken zijn enkele variabelen in logaritmische 
vorm weergegeven. Het betreft de variabelen RDI en WP31

• De modellen 
worden steeds in twee varianten geschat. In de eerste variant worden aile 
negen onafhanketijke variabelen in de analyse betrokken. De tweede variant 
laat de variabelen 'R&D-samenwerking' en 'bijdragen technologiebeleid' 
buiten beschouwing. Deze twee variabelen drukken het duidelijkste de 
benutting van externe hulpbronnen uit. Zij vormen met andere woorden de 
modelmatige weergave van het inbeddingsperspectief. We verwachten dat 
het verwijderen van deze variabelen in de schattingen de verklarende 
waarde van de modellen verlaagt. In de tabellen komt dit tot uitdrukking via 
respectievelijk 'adj. R2 (met)' en 'adj. R2 (zonder)'. 
Aile modellen zijn significant. Met uitzondering van de sector 'scale intensive' 
zijn de percentages verklaarde variantie redelijk te noemen. Vergelijken we 
de 'met' en 'zonder' modellen dan valt onmiddellijk op dat weglating van de 
externe hulpbronnen de verklarende waarde van de modellen verlaagt. 
Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat inbedding ook bij de omvang 
van R&D-activiteiten een rol speelt. Dit geldt echter niet voor het model van 
de sector 'science based', waarin de externe hulpbronnen geen enkele 
significante rol spelen. 

31 Van RDI en WP WOldt het natuurlfjke logaritme genomen omdat deze variabelen scheef zijn 
naar rechts. Door van deze variabele een logaritme te nemen won:ft de verdeling als het ware in 
e/kaar gedrukt. 
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Het blijkt met name de variabele R&D-samenwerking te zijn die een positieve 
relatie met R&D-intensiteit heeft. Dit kan als volgt worden geTnterpreteerd. In 
paragraaf 5. 7 werd beweerd dat in de economische netwerkbenadering 
technologische ontwikkeling in bedrijven vorm krijgt via interactie met de 
omgeving. Dit betekent dat de mate waarin een bedrijf kan profiteren van 
externe kennisbronnen, in dit geval via R&D-samenwerking, onder meer 
afhankelijk is van de eigen interne 'knowledge base'. Als we Hakansson 
parafraseren dan kan het kennisniveau dat belichaamd is in de externe R&D
bronnen aileen effici~nt benut worden indien men zelf over voldoende kennis 
beschikt over de mogelijkheden van die externe R&D-hulpbronnen. Hieruit 
volgt dat meer R&D-samenwerking met exteme actoren samen dient te gaan 
met een hogere interne R&D. 
Een tweede opvallend resultaat is het nagenoeg ontbreken van een, ver
wachte, positieve relatie tussen het gebruik van instrumenten van technolo
giebeleid en R&D-intensiteit. Aileen in het model van de business services en 
dat van de totale populatie is sprake van een significante positieve samen
hang. Kortom, het gebruik van overheidsinstrumenten heeft in de meeste 
sectoren geen invloed op de R&D-intensiteif2• Nadere analyse leert dat op 
het niveau van de totale populatie twee instrumenten verantwoordelijk zijn 
voor de geconstateerde relatie: de Programmatische Bedrijfsgerichte 
TechnoloJ3iestimulering (PBTS) en de lnnovatiestimuleringsregeling 
(INSTIR) . Kennelijk dragen deze twee instrumenten wei bij aan de R&D
intensiteit. 
De varia belen OMZ en EQ zijn opgenomen als indicatoren voor het 'demand
pull' effect van omzet{groei) op de R&D-activiteiten van ondernemingen. De 
variabele OMZ geeft hierbij een indicatie van de invloed van omzetgroei op 
de R&D-intensiteif-4. De variabele EO is opgenomen omdat we verwachten 
dat aan de produkten van bedrijven die op internationale concurrerende 
markten opereren, hogere eisen gesteld worden. Om aan deze hogere eisen, 
bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit of uniekheid, te kunnen voldoen is naar 
verwachting een grotere R&D-inspanning noodzakelijk. 
Onze verwachtingen worden deels bevestjgd. Zowel in het model van de 
totale populatie als in de modellen voor de sectoren specialised suppliers en 
science based is sprake van een positieve relatie tussen de exportquote en 
de R&D-intensiteit. Dit heeft vooral te maken met de aard van de voortge
brachte produkten in deze sectoren. Deze zjjn in het algemeen kennisinten-

32 We moeten hier voorzichtig zijn met onze conc/usies. We hebben s/echts het aantal 
gebruikte instrumenten gemeten en niet de geldetijke omvang van de instrumenten. 

33 De invtoed van de afzonderlijke beleidslnstrumenten is berekend door elk Instrument als 
dummy in de regress/6-verpelijking op te nemen. Dit resulteerde in een beta van 0, 10** voor PBTS 
en 0,20- voor de inmiddets afgeschafte /NSTIR. 

34 Bij Kleinknecht is de variabele OMZ een dummy en heeft betrekking op 1 jaar. Hier is OMZ 
een continue variabete die een periode van 5 jaar beschrijft. 
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sief. De effecten van de omzetgroei op R&D blijken beperkt. Aileen bij de 
specialised suppliers blijkt er een stevige relatie te bestaan. Weliswaar wordt 
voor de totale populatie ook een positieve relatie gevonden, maar de omvang 
van het effect is klein. Concluderend kunnen we stellen dat de betekenis van 
het 'demand-pull' argument wordt gerelativeerd. 

Tabel10.14: 

Onafhankeli]ke 
variabelen 

LFT 
EQ 
OMZ 
AUTO 
LN(WP) 
PPHO 
ZELF 
RDS 
TECBEL 

adj. R2 (met) 
adj. R2 (zonder} 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Signiflcantle F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de R&D-intensiteit als afhankelijke en 
de determinanten van R&D-intensiteit als onafhankelijke variabelen uitge-
s litst naar sector 

Sectoren Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. 0,38** 0,32** n.s. 0,18** 
n.s. n.s. 0,22** n.s. n.s. 0,09** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,23** 0,14** 

-0,18** n.s. n.s. n.s. n.s. -0,22** 
0,37** n.s. 0,21** 0,49** 0,41** 0,33** 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

0,41** 0,26** 0,19** n.s. n.s. 0,23** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,36** 0,15** 

31,7% 5,9% 39,2% 33,7% 40,2% 32,0% 
20,7% 2,8% 36,9% 33,7% 30,9% 25,9% 

2,12 1,86 2,17 1,99 1,80 1,95 

16,91 10,80 14,85 19,31 14,23 33,65 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
149 209 124 97 98 689 

Sectoren: <1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services 
** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant 

De variabele PPHO heeft een aanzienUjke invloed in vijf van de zes model
len. Hiermee wordt bevestigd dat het uitvoeren van R&D-activiteiten in hoge 
mate 'people business' is. De inzet van hooggeschoolde interne menselijke 
hulpbronnen is een voorwaarde voor een omvangrijke R&D-inspanning. 
Qua teken van de regressie-coefficient is de variabele WP zeer interessant. 
Hieruit blijkt, voor de totale populatie, dat kleinere bedrijven een significant 
hogere R&D-intensiteit hebben dan grotere35

• Dit verschijnsel doet zich ook 
voor in de sector supplier dominated. Dit is in strijd met de gangbare opvat
tingen in de literatuur (Kleinknecht et.al, 1990a: 21) waarin juist een positieve 
relatie tussen schaal van de onderneming en R&D-intensiteit wordt veronder
steld. Ter verklaring van de gevonden samenhang kan de wijze waarop in dit 

36 Kleinknecht et.al (19908: 21) constateren een, qua teken en omvang, vergelijkbare 
samenhang. 
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onderzoek R&D is gemeten naar voren gebracht worden. Door niet aileen 
rekening te houden met geformaliseerde maar ook met informele R&D en 
R&D-samenwerking lijkt het aannemelijk dat de R&D-inspanningen van 
kleinere bedrijven beter in beeld gebracht worden. 

Zowel Williamson (paragraaf 2.3.2} als Hakansson (paragraaf 5.3.3} veron
derstellen een relatie tussen aard/niveau van innovaties en R&D-inspanning
en. Williamson stelt dat innovatieve kleine bedrijven vooral radicale innova
ties realiseren. Dit zou een gevolg zjjn van het hoge risico dat kenmerkend 
zijn voor dit type innovaties. Als gevolg van 'organizational failures' brengen 
innovatieve grotere ondernemingen volgens Williamson vooral incrementele 
innovaties voort. In onze modellen zou dit moeten leiden tot een positieve 
relatie tussen de variabelen WP en RDI (R&D-intensiteit} bij de geleideHjke 
innovaties en een negatieve bij ingrijpende innovaties. 

Tabel10.15: 

Onafhankelijke 
variabelen 

LFT 
EQ 
OMZ 
AUTO 
LN(WP) 
PPHO 
ZELF 
RDS 
TECBEL 

adj. R2 (met) 
adj. R2 (zonder) 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met R&D-intensiteit als afhankelijke en de 
determinanten van R&D als onafhankelijke variabelen uitgesplitst naar aard 
en niveau van de innovaties 

Aard en niveau van de innovaties 

Geleidelijk lngrijpend Geleidelijk lngrijpend 
proces proces produkt produkt 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
0,21** n.s. 0,23** n.s. 
0,12 n.s. 0,17** n.s. 
0,13* n.s. n.s. n.s. 

-0,19- n.s. -0,19** n.s. 
0,39** 0,54** 0,31** 0,62** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

0,24** n.s. 0,21- n.s. 
n.s. n.s. 0,13* n.s. 

29,5% 28,0% 26,5% 37,7% 
24,8% 28,0% 21,5% 37,7% 

1,91 1,71 2,00 1,80 

16,84 21,26 13,65 43,32 
0,00 0,00 0,00 0,00 
301 75 283 95 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant 

Hakansson legt een relatie tussen R&D-intensiteit, R&D-samenwerking en 
het niveau van innovaties. R&D-intensieve ondernemingen met ingrijpende 
innovaties zouden vooral horizontale samenwerkingsverbanden hebben. In 
termen van ons model moet de omvang van de relatie tussen de variabelen 
RDS en RDI bij ingrijpende innovaties groter zijn, waarbij nadere analyse 
moet uitwijzen dater vooral samenwerking is met concurrenten, onderwijs-
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en R&D-instellingen en ingenieursbureaus. In tabel 10.15 wordt nagegaan of 
deze veronderstellingen bevestigd kunnen worden. 
Bekijken we de resultaten van de analyses, dan komt naar voren dat: {1) 
Kleinere bedrijven met incrementele innovaties R&D-intensiever zijn dan 
grotere; (2) Bij ingrijpende innovaties is er geen significante relatie tussen 
schaal van de onderneming {WP) en RDI; (3) Bij bedrijven met incrementele 
innovaties is er een significante positieve relatie tussen R&D-samenwerking 
en RDI. Nadere analyses wijzen uit dat incrementele innoveerders vooral 
samenwerken met afnemers en leveranciers36

; (4) Bij bedrijven met ingrijpen
de innovaties is juist geen sprake van een significante relatie tussen R&D
samenwerking en R&D-intensiteit. 
Kortom, de resultaten van onze analyses staan haaks op zowel de veronder
stellingen van Williamson als die van Hakansson. De R&D-intensieve 
bedrijven met ingrijpende proces- en produktinnovaties benutten louter hoger 
opgeleiden. In deze zin zijn zij 'lonely innovators'. R&D-intensieve, incremen
tele innoveerders echter, interacteren in meerdere opzichten wei met hun 
orngeving. In de eerste plaats hebben zij meer samenwerkingsrelaties met 
externe economische actoren. In de tweede plaats blijkt er bij hen wei sprake 
te zijn van een 'demand-pull' effect, met name voor de bedrijven die veel 
exporteren. In de derde plaats hangen bij incrementele produktinnoveerders 
TECBEL en RDI positief samen. Dit leidt tot de conclusie dat de interactie 
tussen bedrijf en omgeving vooral van toepassing is op de kleinere, R&D
intensieve incrementele innoveerder die, onder meer via R&D-netwerken, 
externe hulpbronnen mobiliseert en met behulp van interne hulpbronnen in 
innovaties combineert. 

Verschillende auteurs (Douben, 1989: 27; Cusumano & Nobeoka, 1992: 285; 
GemOnden & Heydebreck, 1995: 833} veronderstellen een samenhang 
tussen de strategie van een onderneming en de mate waarin en de wijze 
waarop er R&D-activiteiten worden uitgevoerd. Douben stelt dat het proces 
van strategische planning bepaalt in welke mate er in een onderneming 
R&D-activiteiten zullen worden ontplooid. Cusumano & Nobeoka verbijzon
deren dit door drie strategie&n te onderscheiden en deze te relateren aan de 
richting waarin R&D wordt ondernomen. Een eerste strategie zou een jobber
strategie genoemd kunnen worden. Het gaat om het bereiken van een 
maximale afstemming van produkten en processen op specifieke eisen van 
individuele afnemers. Dit gaat gepaard met het voeren van een brede reeks 
produkten waarbij incidenteel op processen gerichte R&D-projecten worden 
uitgevoerd. Een tweede strategie wordt door hen 'factory development' 
genoemd. Er wordt gestreefd naar een effici&nte produktie van verschillende 

36 Van de incrementele procesinnovaerders heeft 49,5% samenwerkingsrelaties met 
afnemers, 46% met leveranciers, 20,4% met R&D-instellingen/ingenieursbureaus, 11,9% met 
onderwijsinstelllngen en 5,5% met concurrenten. De percentages voor incrementele produktinno
veerders lulden: afnemers (47, 1%}, leveranciers (44,0%), R&D-inste/lingenlingenieursbureaus 
(15,1%}, onderwysinstellingen (18,5%) en concurrenten (6,5%). 
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produkten die op een beperkte markt moeten worden afgezet. Hierbij is 
sprake van voortdurende op procesverbetering gerichte R&D-inspanningen. 
De derde strategie is produkt-georienteerd. Er wordt gestreefd naar de 
voortbrenging van goedkope 'best-seller' produkten. Dit vraagt om R&D
inspanningen die met name op de ontwikkeling van produkten is gericht. 
Gezien het bovenstaande kan men zich afvragen in hoeverre de samen
hangen tussen R&D-intensiteit en de determinanten van R&D verschillen 
voor de strategische clusters die in hoofdstuk 9 zijn ontwikkeld? 
De strategisch niet-actieve ondememingen worden, zo bleek uit paragraaf 
9.4, onder meer gekenmerkt door een naar verhouding lage R&D-intensiteit, 
een lage exportquote en een relatief kleine schaal. Met name de kleinere 
schaal zou er toe moeten leiden dat de relatief R&D-intensievere bedrijven in 
dit cluster een sterker beroep zouden moeten doen op externe R&D-hulp
bronnen. Het cluster bedrijven met een specialisatie-/samenwerkingsstrate
gie zou dit ook in de praktijk moeten brengen. Kortom, ten aanzien van dit 
cluster verwachten we een positieve relatie tussen R&D-samenwerking en 
R&D-intensiteit. Gezien het feit dat dit cluster veel jonge bedrijven bevat, zou 
ook de variabele LFT significant moeten samenhangen met RDI. Ten 
aanzien van het derde cluster, de marktbewerkers, wordt verwacht dat er 
'demand-pull'-effecten zullen optreden. Tabel 10.16 toont de resultaten van 
de uitgevoerde regressie-analyses. 

Tabel10.16: 

Onafhankelijke 
variabelen 

LFT 
EQ 
OMZ 
AUTO 
LN(WP) 
PPHO 
ZELF 
RDS 
TECBEL 

adj. R2 (met) 
adj. R2 (zonder) 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met R&O-intensiteit als afhankelijke en de 
determinanten van R&D als onafhankelijke variabelen uitgesplitst naar drie 
strateaische clusters 

Strategie-cluster 

niet-actieven Specialiseerders/ Marktbewerkers 
samenwerkers 

n.s. n.s. n.s. 
0,13* n.s. 0,34** 
n.s. n.s. n.s. 

0,14* n.s. 0,19** 
-0,22** n.s. -0,24** 
0,25** 0,49** 0,36** 
n.s. n.s. n.s. 

0,32** 0,44** n.s. 
0,23** n.s. n.s. 

31,2% 42,3% 28,0% 
22,3% 21,7% 28,0% 

2,14 1,96 1,78 

13,19 38,02 16,92 
0,00 0,00 0,00 
215 137 234 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant 
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Uit de analyseresultaten komt naar voren dat onze veronderstellingen deels 
worden bevestigd. lnderdaad blijkt bij de strategisch niet-actieve bedrijven 
dat de mate waarin exteme R&D-hulpbronnen worden gebruikt positief 
samenhangt met de omvang van de R&D. Dit blijkt ook uit het verschil tussen 
het 'met' en 'zonder' model voor dit cluster. Daarnaast kan een positieve 
samenhang voor de exportquote genoteerd worden. Buitenlandse demand
pull bepaalt mede de R&D-intensiteit. Bedrijven met een specialisatie- of 
samenwerkingsstrategie blijken dit ook in hun R&D-beleid uit te voeren. 
Opvallend is de verdubbeling van het percentage verklaarde variantie als de 
exteme R&D-hulpbronnen in het model worden opgenornen. Tevens opval
lend is het ontbreken van invloed van de variabelen die de demand-pull en 
de schaal van de ondememing indiceren. Specialisatie in combinatie met 
samenwerking betekent voor deze bedrijven het opereren in kennisintensie
ve R&D-netwerken. De R&D-intensiteit van bedrijven in het cluster marktbe
werkers blijkt inderdaad gevoelig voor demand-pull effecten. Met name de 
buitenlandse vraag blijkt van invloed te zijn op de R&D-intensiteit. 
De resultaten van de paragraaf 10.5.31eiden tot de volgende conclusies. Een 
eerste belangrijke conclusie is dat de inbeddingsmodellen in 9 van de 13 
berekende modelvarianten leiden tot een verhoging van het percentage 
verklaarde variantie. Nadere analyse leert dat naarmate bedrijven meer 
R&D-samenwerkingsrelaties37 hebben, zij een hogere R&D-intensiteit 
hebben. Vanuit de economische netwerkbenadering kan dit worden ver
klaard door te wijzen op het belang van een goede aansluiting tussen interne 
en externe 'knowledge bases'. Wil men de heterogene externe kennishulp
bronnen efficient benutten dan dient men zelf over de kennis te beschikken 
om de mogelijkheden van die externe hulpbronnen te herkennen. 
Een tweede opvallend resultaat is het naar verhouding geringe aantal malen 
dat de bijdragen van het technologiebeleid significant sarnenhangt met de 
R&D-intensiteif38. Hieruit kunnen we, voorzichtig, concluderen dat de techno
logiebeleidsinstrumenten in veel gevallen hun doel niet lijken te halen. De in 
deze instrumenten opgesloten beleidstheorie, namelijk via R&D-subsidies 
worden de R&D-inspanningen van bedrijven verhoogd, blijkt qua werkings
kracht afhankelijk te zijn van kenmerken van het innovatieproces (de aard en 
het niveau van innovatie) en van het (ontbreken) van strategisch beleid dat 
door ondernemingen gevoerd wordt. 
R&D is 'people business' zo blijkt uit onze analyses. Hiermee komt tot uiting 
dat 'skill formation' (Freeman, 1994: 473) een belangrijke factor vormt in de 
opbouw van de interne kennisvoorraden. Via opleidingen, trainingen, 
'learning by doing' en 'learning by using' wordt het kennisniveau van werkne-

31 De variabele RDS blijkt in 8 van de 13 modelvarianten een significante, positieve 
samenhang te hebben met de R&D-Intensiteit. 

38 In 4 ven de 13 mode/len Is de variabe/e TECBEL significant. Het gaat om de model/en voor: 
<1> totaf6 popu/atle; <2> sector 'business services; <3> geleidelljke produktlnnoveerders; en <4> 
strategisch niet-actieve bedrijven. 
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mers verhoogd waarmee vervolgens een omvangrijkere R&D-inspanning kan 
worden gerealiseerd. 
Opvallend is het negatieve teken van de variabele die de omvang van de 
ondememing indiceert. In zes modellen39 blijkt dat kleinere bedrijven R&D
intensiever zijn dan grotere. Wellicht kan dit worden verklaard door te 
verwijzen naar de wijze waarop R&D in dit onderzoek gemeten is. Door R&D 
in tijd (arbeidsjaren) te meten en niet in geld worden wellicht de R&D-inspan
ningen van kleinere bedrijven meer in beeld gebracht (zie verder: Klein
knecht, 1990a: 34-40). 
Zowel Williamson als Hakansson veronderstellen bepaalde samenhangen 
tussen aard/niveau van de innovaties en de R&D-inspanningen. De uitkom
sten van onze analyses staan haaks op deze veronderstellingen. De bedrij
ven met ingrijpende innovaties blijken wat hun R&D-intensiteit betreft 'lonely 
innovators'. Het zijn juist de incrementele innoveerders die externe R&D
hulpbronnen gebruiken. Ter verklaring van dit resultaat kan naar voren 
gebracht worden dat de afstand tussen het interne en externe kennisniveau 
bij ingrijpende innoveerders zo groot is dat dit resulteert in louter 'in house 
R&D'. 
Het gevoerde strategische beleid in de periode 1987-1992 blijkt inderdaad 
een aanzienlijke invloed te hebben op de samenhangen in het model. De 
bedrijven die in hun strategisch beleid vooral nadruk hebben gelegd op 
specialisatie en samenwerking blijken dit beleid in daden om te zetten. De 
variabele R&D-samenwerking draagt in sterke mate bij aan de verklaring van 
de omvang van de R&D-intensiteit. Bij de marktbewerkers blijkt, naast een 
aantal andere variabelen, de exportquote een aanzienlijke invloed te hebben. 
Hoewel de 'demand-pull'-hypothese op basis van onze resultaten gerelati
veerd moet worden, blijkt dat deze variabele bij bedrijven die hun strategi
sche beleid richten op het bewerken van de markt wei degelijk samenhang te 
vertonen met de omvang van de R&D-intensiteit. 

10.6 R&D-samenwerking in een transactiekostenperspectief: een 
externe hulpbron nader verkend 

In het nationale40 en Europese41 technologiebeleid wordt een groot belang 
gehecht aan R&D-samenwerking of -netwerken (Donders, 1994: 3). Enzing 

39 De model/en waar het om gaat zijn: <1> supplier dominated; <2> totale populatie; <3> en 
<4> geteidelijke proces- en produktinnoveerders; <5> strategisch niet-actieven en <6> 
marktbewerkers. 

40 Bijvoorbeefd de Subs/die T&U waarin het expficiet de bedoel/ng is dat toeleveranciers en 
uitbesteders met name op het terrein van techno/ogle samenwerken. Bij andere instromenten wordt 
in de voorwaarden melding gemaakt van een voorkeur voor projecten waarin sprake is van 
samenwerking tussen twee perlijen, bijvoorbeeld zoals in de PBTS Milieutechnologie. 

41 Voorbeelden zijn CRAFT of SPRINT (zie ook Van den Elsen, 1994). 
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(1993) benadrukt eveneens de betekenis van R&D-netwerken voor met 
name het MKB. Zij ziet tevens een rol voor overheden weggelegd. De 
overheid zou het MKB moeten assisteren bij het tot stand brengen van 
aansluitingen op netwerken waar nieuwe of relevante technologie4!n ontwik
keld worden. 
Het feit dat door overheden een groot belang wordt gehecht aan R&D
samenwerking en technologietransfer is voor Brouwer & Kleinknecht (1994: 
55-65) aanleiding te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op het 
aangaan van R&D-samenwerkingsverbanden. Hoewel wij de relevantie van 
deze analyses niet betwisten hebben zij als nadeel dat zij bij hun analyses 
niet uitgaan van een expliciet theoretisch kader. 
In deze paragraaf worden eveneens de determinanten van R&D-samenwer
king onderzocht maar dan in het perspectief van de transactiekostentheorie 
van Williamson. Vraagstelling 10.6 luidt dan ook: 
Bei'nvloeden de mate van afhankelijkheid en de mate van kennisoverdracht 
tussen leveranciers en afnemers de kans op een R&D-samenwerkingsrelatie 
met leveranciers? 
In paragraaf 3.3.2 werd de rol van technologische innovatie in de transactie-

Contextuete 
factoren 

Sector 

Zelfstandlg
held 

Personate 
omvang 

I ··~~·-. Leeftljd , 

I 

Afhankelijkheld van 
leveranclers 

Kennlsoverdracht 
door leveranclers 

R& D-intenslteit 

R&D-afdellng 

Bijdragen 
technologlebeleid 

Figuur 10.4: Analysemodel bij vraagstelling 1 0.6. 

kostentheorie besproken. Daar werd geconcludeerd dat het zogenaamde 
hybride coordinatiemechanisme van toepassing was als het ging om leve
ringen met een hoog innovatiepotentieel, toe te eigenen kostenbesparingen 
en een 'gemengde' transactiespecificiteit van investeringen. 
Een R&D-samenwerkingsrelatie tussen een leverancier en een afnemer 
wordt nu opgevat als een hybride coordinatiemechanisme. De analyse wordt 
uitgevoerd met behulp van het model dat in figuur 10.4 wordt gepresenteerd. 
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Operationaliseringen: 
Het model bestaat uit een afhankelijke, vijf onafhankelijke variabelen en vijf 
contextuele variabelen. De variabelen zijn omwille van vergelijkbaarheid zo 
veel mogelijk gekozen in lijn met Brouwer & Kleinknecht (1994: 61). Zij 
worden echter in tegenstelling tot de analyses van deze auteurs niet allemaal 
in de vergelljking zelf opgenomen, maar als contextuele variabelen gebruikt. 
Hierdoor worden variabelen die passen in het transactiekostenperspectief 
analytisch gescheiden van variabelen die bedrijfskenmerken beschrijven. 
Enkele variabelen dienen, voorzover dat in de vorige paragrafen nog niet is 
gebeurd, nader te worden toegelicht. 
De onafhankelijke variabele 'R&D-samenwerking met leveranciers' is een 
dichotome variabele. Deze heeft de waarde 1 als het bedrijf R&D-samenwer
kingsrelaties heeft met leveranciers en de waarde 0 als dat niet het geval is. 
De variabele 'leeftijd' is als contextuele variabele opgenomen omdat we 
uitgaan van de veronderstelling dat het tijd kost om economische samenwer
kingsrelaties op te bouwen42

. Uit analyses van Oerlemans et.al. (1993: 182) 
blijkt dat de leeftijd van een onderneming invloed heeft op het aantal econo
mische relaties dat een onderneming heeft. De variabelen zelfstandigheid, 
personele omvang en exportquote zijn eveneens als contextuele variabelen 
opgenomen. Brouwer & Kleinknecht zijn van mening zijn dat deze variabelen 
invloed uitoefenen op de kans dat een ondememing een R&D-samenwer
kingsrelatie met een leverancier43 heeft. 
Williamson formuleert tenminste vier variabelen die in dit verband de kans op 
een hybride coOrdinatiemechanisme belnvloeden. In de eerste plaats de 
onzekerheid waarmee de transacties zijn omgeven. Deze wordt door hem, 
en ook door ons, op een constant niveau verondersteld44

• Hiermee worden 
de analyses vergelijkbaar gehouden en niet onnodig complex gemaakt. In de 
tweede plaats het innovatiepotentieel van de uitgewisselde goederen. Omdat 
het hier om R&D-samenwerking met een leverancier gaat veronderstellen we 
dat dit potentieel hoog is. lmmers, bij uitwisselingen met een laag potentieel 
is er geen reden om R&D-samenwerking aan te gaan. De transactiespecifici
teit is gelndiceerd met het concept afhankelijkheid. Williamson stelt dat 
ruilende partijen als gevolg van het optreden van transactiespecifieke 

42 In de analyse wordt het onderscheid oude en jonge bedrijven gebruikt. Het onderscheid oud 
en jong is gemaakt via een rank-procedure met twee percentielen. 

43 De variabele ze/fstandigheid is een dummy (1 = zelfstandig; 0 = onderdeel van een 
concern). Met de variabe/e persone/e omvang wordt het onderscheid MKB en GB besohreven. Met 
de variabele exporlquote worden grote en kleine exporteurs onderscheiden. Het ondersheid is 
gemaakt via een rank-procedure met twee percentielen. 

44 De onzekerheid wordt op een niveau verondersteld zodat er, in de woorden van Williamson, 
sprake is van een 'adaptive, sequential desicion problem'. Kortom, de onzekerheid is zo hoog dat 
aile moge/ijke uitkomsten van beslissingen, sis gevolg van begrensde ratlonaliteit, niet meer 
overzien kunnen worden. 
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investeringen 'locked in' raken. Anders gezegd, zij worden afhankeUjk van 
elkaar. De variabele 'afhankelijkheid' is als volgt geoperationaliseerd. De 
bedrijven is de vraag gesteld in hoeverre zij denken dat het mogelijk is om 
relaties aan te gaan met andere leveranciers van (a) grond- en hulpstoffen, 
(b) produktonderdelen en -componenten, en (c) machines en gereedschap
pen als vervanging van bestaande leveranciers45

• Naarmate het moeilijker is 
bestaande leveranciers te vervangen is de afhankelijkheid van die leveran
ciers hoger. De waarde van de variabele 'afhankelijkheid' is het resultaat van 
een gemiddelde somscore van de drie afzonderlijke items46. Het vierde 
concept dat invloed zou uitoefenen is de mate waarin kostenbesparingen toe 
te eigenen zijn. Dit is geTndiceerd met het concept 'mate van kennisover
dracht'. Hierbij is als volgt geredeneerd. Als een bedrijf de kostenbesparing
en van een goed met een hoog innovatiepotentieel wil toeeigenen dan dient 
het kennis te bezitten of te verkrijgen over de besparingsmogelijkheden. Hoe 
hoger de mate van kennisoverdracht bij leveringen des te eenvoudiger is het 
deze mogelijkheden te gebruiken. De mate van kennisoverdracht is gemeten 
met de vraag: 'Hoe vaak gaan leveringen van (1) grond- en hulpstoffen, (2) 
produktonderdelen en -componenten, en (3) machines en gereedschappen 
gepaard met kennisoverdracht zoals technische begeleiding bij gebruik, 
aanwijzingen en/of suggesties voor gebruik"7? De waarde van de variabele is 
het resultaat van een gemiddelde somscore van de drie items48• Hieronder 
volgt een overzicht van de varia belen die in figuur 10.4 genoemd worden: 

Overzicht 1 0.4: Variabelen bii vraaastellino 10.6 

Variabele Naam Omschrijving 

RDS R&D-samenwerking R&D-samenwerkingsrelatie met 
leveranclers (dummy) 

LTF Leeftijd Oud ofjong 
EQ Exportquote Veel of weinlg export 
ZELF Zelfstandigheid Zelfstandig of onderdeel concern 
RDA R&O-afdeling Aanwezigheid R&D-afdeling (dummy) 
LN(RDI) R&D-intenslteit Percentage R&D-arbeidsjaren (In) 
TECBEL Bijdrage technologiebeleid Aantal gebruikte instrumenten 
WP Personele omvang MKBofGB 
AFH Afhankelijkheid Moeilijkheidsgraad leveranclers wissellng 
KO Kennisoverdracht Mate van kennlsoverdracht bij leveranties 

46 Antwoordmogelijkheden: < 1> gemakkelijk; <2> niet gemakkelijklniet moeilijk; <3> moeilijk. 

48 De Cronbach's alpha van deze nieuwe samengestelde variabele bedraagt 0,68, hetgeen 
wijst op een betrouwbare schaal. 

47 Antwoordmogelijkheden: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; <4> vaak; <5> altijd. 

48 De Cronbach's alpha van deze schaal bedraagt 0,66 en is derhalve betrouwbaar. 
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Analyseresultaten: 
Hiema wordt met een logistische regressie-analyse het model geschat"9

• In 
tabel 10.17 staan de resultaten van de schattingen voor de totale populatie 
en uitgesplitst naar de Pavitt-sectoren. 
Uit de analyses blijkt dat aile modellen significant zijn50

• Voor de interpretatie 
van de resultaten van een logistische regressie-analyse verwijzen we hier 
naar hetgeen we reeds opgemerkt hebben in paragraaf 9.6.3. 

Tabel10.17: 

Onafhankelijke 
variabelen 

AFH 
KO 
LN(RDI) 
RDA 
TECBEL 

-2LL 
Goodness of frt 
Significance 
% julst geplaatst 

R2L 
Mode1Chi2 

Significantie 
n 

Meervoudige logistische regressie-analyse met R&D-samenwerking met 
leveranciers als afhankelijke en de determinanten van deze samenwerking 
1 fh krk 'bl it rt asona an e1111 e vana e en u tQe&OiitS naar sectoren 

Sectoren (Exp(b)) Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

2,23* n.s. n.s. 0,33** n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 1,92* 8,80* 1,49-
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,26* n.s. 

3,35** 4,60** n.s. n.s. n.s. 1,66* 
n.s. n.s. 2,34- n.s. 7,92** 1,43** 

87,31 115,50 88,87 62,75 20,76 404,57 
73,57 111,99 83,035 53,82 36,76 354,84 
0,36 0,43 0,42 0,44 0,05 0,46 
68,5 75,0 73,5 71,4 92,8 71,7 

10,2% 8,3% 9,3% 10,8% 28,7% 5,7% 
9,90 10,47 9,11 7,58 8,34 24,41 
0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,00 
73 112 83 56 28 357 

Sectoren: <1 > supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services 
- = p < 0,05; * = p < 0, 10; n.s. = niet significant 

Uit de tabel blijkt dat de sector waartoe een bedrijf behoort een aanzienlijk 
effect heeft op de samenhangen in het model. Als we de redenering van 

411 Een meetvOUdige /ogistische regressie-analyse heeft tot doe/: <1> een model te schatten 
waarln de re/atie tussen een dichotome afhankelfjke en een set onafhankelfjke varlabelen wordt 
beschreven; <2> te bepalen we/ke onafhankelfjke varlabelen goede predictors zfjn; en <3> het 
bepalen van de waarde van de afhanke/Uke varlabele uit de waarden van de onafhankelljke 
varlabelen. 

60 Dit bliikt in de eerste p/aats uit het percentage Juist' gep/aatste cases en in de tweede p/aats 
uit de 'goodness of fit'. Een hoog significantieniveau van deze waarde geeft bU deze ana/ysetech
niek san dat het geschatte model niet significant afwijkt van een 'perfect' model. Een derde 
indicatie kan vetkregen worden uit de 'model chi square'. Deze mast test de nul-hypothese det de 
co8flicilnten van de onafhankelfjke varlabe/en nlet significant afwljken van 0. Een waarde < 0, 05 
/eidt tot verwerping van deze nut-hypothese. 
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Williamson in dit model zouden volgen dan zou een hoge afhankelijkheid 
gecombineerd met een hoge mate van kennisoverdracht de kans op een 
R&D-samenwerkingsrelatie tot op zekere hoogte moeten verhogen. Tot op 
zekere hoogte, omdat een relatie die gekenmerkt wordt door een te hoge 
afhankelijkheid zou kunnen leiden tot internalisatie. 
Tevens blijkt dat de samenhang tussen de onafhankelijke variabelen AFH en 
KO en de afhankelijke variabele niet eenduidig is. In drie schattingen ver· 
hoogt de mate van kennisoverdracht de kans op een R&D-samenwerkings
verband met leveranciers (science based, business services en totale 
populatie}. In twee schattingen heeft AFH een significante invloed. Voor de 
sector supplier dominated geldt dat een hoge afhankelijkheid de kans op een 
dergelijke relatie vergroot, terwijl voor de sector science based juist het 
omgekeerde geldt. Ter verklaring hiervan zou kunnen worden aangedragen 
dat de bedrijven in de sector supplier dominated wat betreft hun technologi· 
sche kennis in sterkere mate aangewezen zijn op externe. hulpbronnen. Via 
R&D·samenwerkingsrelaties met leveranciers wordt getracht interne tekorten 
aan te zuiveren. Het geringere zelfscheppende vermogen gaat dan wei 
samen met een hogere afhankelijkheid. De bedrijven in de sector science 
based daarentegen zijn, zo bleek hiervoor al, kennisintensiever en innovatie· 
ver. Met het oog op mogelijke weglek-effecten van geproduceerde technolo
gische kennis via samenwerkingsrelaties gaan in deze sector negatieve 
effecten uit van de variabele AFH. Aileen in het model voor de sector science 
based blijken beide variabelen invloed uit te oefenen. 
De effecten van instrumenten uit het technologiebeleid op de kans op een 
R&D-samenwerkingsrelatie met leveranciers zijn beperkt. In twee sectoren 
(specialised suppliers en business services} verhoogt het gebruik van deze 
instrumenten de kans op een samenwerkingsrelatie met leveranciers. 
In tabel 1 0.18 wordt onder andere condities nagegaan welke de samenhang 
is tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. De volgende deelpo
pulaties zijn onderscheiden: zelfstandige bedrijven of bedrijven die een 
onderdeel zijn van een concern, bedrijven met een lage of hoge exportquote, 
bedrijven behorende tot het midden- en kleinbedrijf of tot het grootbedrijf, en 
jonge en oude bedrijven51 . 

Het onderscheid tussen bedrijven die wei of niet zelfstandig zijn heeft invloed 
op de samenhangen in het model. Naarmate de leveringen aan zelfstandige 
bedrijven gekenmerkt worden door een hogere mate van kennisoverdracht 
en naarmate zij meer gebruikmaken van het technologiebeleid beschikken zij 
vaker over een R&D-samenwerkingsrelatie met toeleveranciers. Bedrijven 
die onderdeel zijn van een concern hebben een dergelijke relatie vaker als zij 
beschikken over een eigen R&D-afdeling. 

51 Bedrijven met een lege exportquote zijn bedrijven die 0% tot 10% van hun omzet expotteren 
(56,4% van de populatie). Een hoge exporlquote betekent een export van 10% of meer van de 
omzet (43,6%). Jonge bedrijven zijn bedrijven die minder dan 20 jsar bestaan (43,8%). Oude 
bedrijven bestaan 20 jaar of Ianger (56, 6%). 
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De kans dat bedrijven met een lage exportquote een R&D-relatie hebben 
met een leverancier neemt toe naarmate de leveringen meer gepaard gaan 
met kennisoverdracht, naarmate deze bedrijven een hogere R&D-intensiteit 
hebben en over een eigen R&D-afdeling beschikken. De kans wordt voor 
daze bedrijven kleiner naarmate zij meer subsidie-instrumenten gebruiken. 
Voor grote exporteurs zijn twee variabelen van belang: R&D-intensiteit en de 
bijdragen van het technologiebeleid. Vergeleken met de kleine exporteurs 
zijn de tekens van de coefficienten van deze variabelen echter tegengesteld. 
Zowel bij kleine als bij grote bedrijven wordt de kans op een samenwerkings
relatie vergroot als de leveringen gepaard kan gaan met een hogere mate 
van kennisoverdracht. Bij het midden- en kleinbedrijf vergroot daamaast een 
hogere R&D-intensiteit de kans, terwijl bij grote bedrijven hetzelfde geldt 
maar dan voor een intensiever gebruik van instrumenten van het technolo
giebeleid. 
Met uitzondering van de bijdragen van het technologiebeleid blijkt geen 
enkele andere variabele de kans op een samenwerkingsrelatie bij bedrijven 
jonger dan 20 jaar te be"invloeden. Bedrijven die ouder zijn dan 20 jaar 
hebben vaker een R&D-samenwerkingsrelatie met leveranciers naarmate de 
leveringen kennisintensiever zijn en indian deze bedrijven over een eigen 
R&D-afdeling beschikken. 
De resultaten van de analyses kunnen worden samengevat en besproken 
door onder meer het aantal malen te tellen dat een onafhankelijke variabele 
een significante bijdrage Ievert. In totaal zijn 14 varianten van het analyse
model berekend. 
Uit de tabel blijkt dat drie variabelen de kans op een R&D-samenwerkingsre
latie vergroten. Het gaat om de mate van kennisoverdracht bij leveringen, het 
hebben van een eigen R&D-afdeling en de bijdragen van het technologiebe
leid. Een opvallend geringe invloed heeft de variabele afhankelijkheid van 
leveranciers. In slechts 2 modelvarianten speelt deze variabele een rol. 
Op basis hiervan kan in de eerste plaats geconcludeerd worden dat een 
hoge afhankelijkheid tussen leverancier en afnemer geen belangrijk beletsel 
vormt voor het aangaan van een R&D-samenwerkingsrelatie met leveran
ciers. Onze operationalisering van het concept specificiteit uit de transactie
kostentheorie ('locked-in') blijkt niet het verwachte effect te hebben. Aileen in 
het geval van een sector die qua technologische ontwikkeling stark op 
leveranciers leunt kan een positief effect genoteerd worden. In een sector 
met een hoge innovativiteit, science based, is het effect van daze variabele 
juist negatief. In de afweging tussen de voordelen van kennisoverdracht en 
de nadelen van afhankelijkheid slaat de balans voor de innoveerders kenne
lijk door in het voordeel van de positieve effecten van kennisoverdracht. Op 
empirische gronden kan Williamson's redenering dan ook betwijfeld worden. 
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Tabel 1 0. 18: 

Onafhankelljke 
variabelen 

AFH 
KO 
LN(RDI) 
RDA 
TECBEL 

-2LL 
Goods ness of fit 
Signiflcantie 
% juist geplaatst 

R2L 
Model Chi2 

Significantie 
n 

Tabel10.18: 

Onafhankelijke 
variabelen 

AFH 
KO 
LN(RDI) 
RDA 
TECBEL 

-2LL 
Goodsness of fit 
Signiflcantie 
% juist geplaatst 

R2L 
Model Chr 
Significantie 
n 

Meervoudige logistische regressie-analyse met R&D-samenwerking met 
leveranciers als afhankelijke en de determinanten van deze samenwerking 
als onafhankelijke variabelen onder de condities van zelfstandigheid 
(welfnlet). exportquote (laag/hoog), personele omvang (MKB/GB) en leeftijd 
Ciona/oudl 

Condities 

Zelfstandigheid Exportquote 

Wei Nlet Laag Hoog 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
1 ,60** n.s. 1,95* n.s. 
n.s. n.s. 1,42* 0,79* 
n.s. 2,09* 2,84** n.s. 

1,70** n.s. 0,42** 2,04** 

270,91 124,99 162,82 217,18 
248,87 97,00 174,05 177,81 

0,44 0,42 0,48 0,41 
74,7% 62,9% 79,3% 70,1% 

4,6% 2,3% 12,0% 6,2% 
12,92 2,97 22,25 14,45 
0,00 0,08 0,00 0,00 
249 97 179 177 

Vervolg 

Condities 

Personele omvang Leeftijd 

MKB GB Jong Oud 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
1,38* 2,48** n.s. 1,45* 
1,27** n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. n.s. 2,07** 
n.s. 2,06** 1,81** n.s. 

312,56 79,87 144,46 262,25 
288,08 64,77 144,28 213,67 
0,49 0,41 0,38 0,45 

76,3% 62,1% 80,3% 66,1% 

2,7% 12,7% 3,1% 4,3% 
8,54 11,62 4,57 11,91 
0,01 0,00 0,03 0,00 
291 66 142 173 
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De bijdragen van het technologiebeleid blijken in 7 van de 14 schattingen 
een significant positieve invloed te hebben op de kans dat een bedrijf een 
R&D-samenwerkingsrelaties heeft met leveranciers. Dit geldt voor bedrijven 
uit de sectoren specialised suppliers en business services en voor zelfstandi
ge, jonge en grate bedrijven en tevens voor bedrijven met een hoge export
quote. Hieruit volgt de conclusie dat een aantal instrumenten weliswaar 
technologische samenwerking beoogt maar dat de doelrealisatie onder meer 
afhankelijk is van de sector waarin een bepaald bedrijf actief is en van een 
aantal bedrijfskenmerken. Kortom, het blijkt dat het niet mogelijk is tot 
generieke uitspraken over beoogde effecten van technologiebeleid te komen 
aJs het gaat om de bevordering van technologische samenwerking. Deze 
conclusie is vergelijkbaar met die welke op het einde van de vorige paragraaf 
geformuleerd werd. 

Tabel10.19: Het aantal malen dat de onafhankelijke variabelen significant bijdragen aan 
R&D rk' I . -samenwe 1na met everanc1ers 

Onafhankelijke Significant Significant Significant 
variabelen positief negatief totaal 

AFH 1 1 2 
KO 8 0 8 
LN(RDI) 2 2 4 
RDA 6 0 6 
TECBEL 7 1 8 

10.7 tnnoveren: Interne effecten, problemen en resultaten 

10.7.1 lnleldlng en vraagstelllngen 

In paragraaf 5.6 werd gesteld dat er in de economische netwerkbenadering 
een onevenwichtigheid bestond tussen enerzijds het belang van netwerkrela
ties en anderzijds bedrijfsinteme deel van het innovatieproces. Dit interne 
deel werd te veel uit het oog verloren. Deze onevenwichtigheid is hersteld 
door de innoverende economische actor als uitgangspunt te nemen. Het is 
deze actor die beslist om te gaan innoveren omdat hij weet of gelooft dat 
hiermee technische of economische voordelen behaald kunnen worden. Er 
wordt hierbij volgens Dosi ( 1988a: 1130} vooral gebruik gemaakt van interne 
aanwezige technologische kennis aangevuld met bijdragen van andere 
ondernemingen en andere publieke en private kennisbronnen. 
Dit roept echter de vraag op onder welke voorwaarden bedrijven externe 
hulpbronnen verwerven. Naar ons idee zijn kennistekorten die tijdens het 
innovatieproces ontstaan hierbij een belangrijke drijfveer. lnnovatie wordt 
door ons gezien als een transformatieproces waarin input (interne en exteme 
hulpbronnen) worden omgezet in output (innovatieresultaten). Het is dan een 
eenvoudig uitgangspunt dat een gebrekkige input en een moeizaam verlo
pend transformatieproces zou moeten leiden tot een gebrekkige output. 
lndien deze kennistekorten inderdaad leiden tot een gebrekkige output dan is 
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het vervolgens de vraag op welke wijze deze kennistekorten worden gecom
penseerd. Is het dan inderdaad zo dat compensatie gevonden wordt via een 
benutting van interne en de verwerving van externe hulpbronnen? 
De hierboven geschetste problematiek wordt aangepakt via drie vraagstel
lingen. De eerste vraagstelling richt zich op de samenhang tussen de 
gevolgen van innovatieprocessen en het aantal problemen bij innovatie. We 
hanteren hierbij de veronderstelling dat naarmate produkt- en procesinnova
ties ingrijpender gevolgen hebben voor andere produkten of processen van 
het bedrijf, er eerder kennistekorten ontstaan waardoor het innoveren meer 
problemen geeft. Als produkt- of procesinnovaties sterk ingrijpen in andere 
delen van het bedrijfsproces wordt de complexiteit van het innovatieproces 
verhoogd. Deze verhoogde complexiteit kan tot gevolg hebben dat de 
grenzen van de interne kennisvoorraden eerder bereikt worden. Dit uit zich in 
het ontstaan van problemen tijdens het innoveren. Vraagstelling 10.71uidt: 
In hoeverre hangen de gevolgen van produkt- en procesinnovaties samen 
met problemen in innovatieprocessen? 
De tweede vraagstelling gaat in op een op het eerste oog voor de handlig
gende samenhang, namelijk de samenhang tussen problemen bij en resulta
ten van innovatie. lndien innovatieproblemen opgevat worden als kenniste
korten kan verondersteld worden dat optredende kennistekorten (gebrekkige 
input) en een problernatisch verlopend transformatieproces (gebrekkige 
throughput) moet leiden tot minder goede innovatieresultaten (gebrekkige 
output). De vraagstelling luidt derhalve (vraagstelling 10.8}: 
In hoeverre hangen manifeste en latente kennistekorten samen met innova
tieresu/taten en in hoeverre verschillen deze samenhangen naar (a) sector 
en (b) naar aard van de innovaties. 
lndien latente en manifeste kennistekorten in innovatieprojecten inderdaad 
een negatieve invloed uitoefenen op innovatieresultaten is het vervolgens de 
vraag op welke wijze deze kennistekorten worden gecompenseerd? Er wordt 
bezien in hoeverre interne en externe bijdragen aan het innovatieproces 
bevorderlijk zijn voor de innovatieresultaten. Hierbij wordt uitdrukkelijk 
aandacht besteed aan de mate waarin contextuele factoren van invloed zijn 
op de samenhangen in het analysemodel. De volgende contextuele factoren 
worden systematisch gevarieerd: (1} de moeilijkheidsgraad van innovatiepro
cessen; (2) de aard van de innovaties, en (3) het niveau van innovaties. Er 
wordt bekeken in hoeverre de interne en externe bijdragen aan het innovatie
proces variaren onder deze verschillende condities. Anders gezegd, onder
zocht wordt onder welke condities het embeddedness-perspectief op innova
tie van toepassing is. Vraagstelling 10.91uidt: 
In hoeverre dragen intern beschikbare en extern verworven hulpbronnen -
via innovatienetwerken en het benutten van technologiesubsidies - bij aan 
innovatieresultaten onder invloed van (a) de conditie van meer of minder 
problematisch verlopende en (b) naar aardlniveau verschil/ende innovatie
processen? 
Vraagstelling 10.7 komt in paragraaf 10.7.2 aan de orde. De vraagstellingen 
10.8 en 10.9 worden in de daar op volgende paragrafen aan de orde gesteld. 
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Via deze vraagstellingen worden interne proceskenmerken geanalyseerd en 
vervolgens verbonden met het externe hulpbronnen-vraagstuk. 

10.7.2 De samenhang tussen gevolgen van en problemen bij het 
innoveren 

Vraagstelling 10.7 gaat in op de samenhang tussen bedrijfsinterne gevolgen 
van innovatie voor andere produkten en processen. Deze vraagstelling wordt 
geanalyseerd met het model dat in figuur 10.5 wordt gepresenteerd. 

Operationatiseringen: 
In dit model worden de effecten van proces- en produktinnovaties 
beschouwd als factoren die invloed uitoefenen op innovatieproblemen. Per 
variabele zijn de gebruikte items genoemd in overzicht 10.5. 
De afhankelijke variabele 'innovatieproblemen'52 wordt geTndiceerd met 
behulp van twee dimensies: innovatieproblemen naar aard en naar fase. De 
eerste dimensie is geoperationaliseerd met de variabele INNPD1. Voor het 
meten van INNPD1 Wf!!rd de volgende vraag gebruikt: Wat waren, geduren
de de afgelopen vijf jaar, voor U de belangrijkste oorzaken voor vertraging, 
beeindiging of mislukking van innovatieprojecten?'. De genoemde oorzaken 
in het overzicht konden al dan niet worden aangekruist. Er is een somscore 
gemaakt waarbij aile van toepassing zijnde problemen worden opgeteld. Een 
hogere score betekent een breder scala innovatieproblemen. 

Conlaxtuele 
factoren 

Sector 

Aard 
lnnovatle 

Figuur 1 0.5: 

I 
Gevolgen procealnnovatlea I 
voor andere proce•••n ! 

I Gevolgen procealnnovatleal 
I voor andere produklan 

I 
Gavolgan produktlnnovatieal 
voor andere proceaaen "I 

t 
I lnnovalleproblemen I 

t 

I 
Gavolgan produktlnnovatleal 
voor andere produktan 

1

1----------' 

Analysemodel bij vraagstelling 10.7. 

52 WI} baseren ons hierbij op studies van Docter & Stokman (1988). 
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De tweede dimensie van innovatieproblemen is geoperationaliseerd als de 
variabele INNPD2. De volgende vraag werd gesteld: 'Het ontwikkelingspro
ces van innovaties kan in onderstaande zes fasen worden opgedeeld. Geef 
aan in welke fasen U, gedurende de afgelopen vijf jaar, meer dan eens 
moeilijkheden heeft ondervonden'. De genoemde fasen in de tabel konden al 
dan niet worden aangekruist. Er is een somscore gemaakt waarbij aile van 
toepassing zijnde probleemfasen werden opgeteld. Een hogere score 
betekent een groter aantal probleemfasen. 

0 h verzic t 10.5: 0 r . lperationa rsertnaen conceoten uit het analvsemodel bii vraaastellina 10.7. 

Varlabele Omschrijving Items 

INNP01 Aantal problemen bij (1) Tijdsoverschrijding; (2) Produktonvolkomen-
innovatie heden; (3} Technische onvolkomenden in het 
(latent kennistekort) produktieproces; (4) Budgetoverschrijdingen; (5) 

Slechte timing; (6) Verl<eerde partners betrok-
ken in het lnnovatieproces; (7) Reactie van con-
currentie; (8) Onvoldoende marl<t-introductie 
inspanningen 

INNP02 lnnovatieproblemen (1) ldeevorming; (2) Economische haalbaarheid; 
naarfase (3) Technische haalbaarheid; (4) Technische 
(latent kennistekort) realisatie; (5) lmplementatie; (6) lntroductie en 

produktie 

EFFINN Gevolgen van proces- EFFPC1: gevolgen van procesinnovaties voor 
en produktinnovaties andere processen; 

EFFPC2: gevolgen van procesinnovaties voor 
andere produkten; 
EFFP01: gevolgen van produktinnovatles voor 
andere produkten; 
EFFP02: gevolgen van produktinnovaties voor 
andere processen. 

SECTOR Pavitt-sectoren 5 sectoren 

INNOR Aard lnnovatie Proces- en/of produktinnovaties 

De variabele 'gevolgen van proces- en produktinnovaties' (EFFINN) is 
gemeten met acht vragen, waarvan er vier betrekking hebben op de effecten 
van procesinnovaties en vier op die van produktinnovaties. Voor meting van 
de gevolgen van procesinnovaties is als vraag gesteld: 'In welke mate 
hebben (a) ingrijpende veranderingen van machines of processen of (b) 
beperkte aanpassingen van machines of processen geleid tot verandering 
van (c) andere machines of processen of van (d) andere produkten?'53.0p 

53 Er is gebnJik gemaald van een 5-puntsschaa/ waarbij de antwoordmogelijkheid <1> 'geen 
verandering' betekent en antwoordmogelijkheid <5> 'ingrijpende veranderingen' betekent. 
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deze vier items is een factoranalyse uitgevoerd. De resultaten van deze 
analyse staan in tabel 10.2054

• 

Factor 1 bevat twee items die beide betrekking hebben op de gevolgen van 
beperkte of ingrijpende procesinnovaties op andere machines en processen 
in de ondememing. Bij de tweede factor gaat het eveneens om de gevolgen 
van ingrijpende of beperkte procesinnovaties maar dan voor andere produk
ten. 
Voor de vier items die de gevolgen van produktinnovaties beschrijven is 
eveneens een factoranalyse gebruikt. De resultaten van deze analyse 
worden in tabel10.21 beschreven55

. 

Tabel10.20: De latente structuur van de aevolaen van orocesinnovaties 

Factoren en hun items Factor- Dimensie 
lading 

Factor 1 (EFFPC1) 
lngrijpende veranderingen van machines of 0,882 Gevolgen van 
processen leiden tot verandering van andere procesinnovaties voor 
machines of processen andere processen 
Beperkte aanpassingen van machines of 0,878 
processen leiden tot verandering van andere 
machines of processen 

Factor 2 (EFFPC2) 
lngrijpende veranderingen van machines of 0,881 Gevolgen van 
processen leiden tot verandering van procesinnovaties voor 
produkten andere produkten 
Beperkte aanpassingen van machines of 0,862 
processen leiden tot verandering van 
produkten 

De twee items die in de eerste factor worden samengenomen beschrijven de 
gevolgen van beperkte of ingrijpende produktinnovaties voor andere produk
ten. De tweede factor omvat de items die de gevolgen van beperkte of 
ingrijpende produktinnovaties voor machines of processen in beeld brengen. 
Via de twee factoranalyses zijn de acht items teruggebracht tot vier factoren 
die later als onafhankelijke variabelen in het model gebruikt zullen gaan 
worden. 

114 Een varimax-geroteerr:Je principale componentenfactorana/yse Ievert twee factoren. Het 
Kalser-Meyer-0/kln criterium is 0,44. De Bartlett Test of Sphericity bedraagt 393,88 met een 
signfficantleniveau van 0, 0000. Het cumulatieve percentage verklaarr:Je variantfe van daze 2 
factoren is 79, 0%. De factorscores zijn per respondent bewaatd. 

n Er zijn twee factoren gevonden met een varimax-geroteerde principale componenten 
analyse. De Kafser-Meyer-0/kln-maatstaf is o, 613. De Bartlett Test of Sphericity bedraagt 570,80 
met een significantienlveau van 0,0000. Het cumulatieve percentage verklaarde variantie van daze 
twee factoren is 84,6%. De factorscores per respondent zijn bewaard. 
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Tbl1021 a e Delt t t ct aenesru uurvan d d kf e aevo1aen van-pro u 1nnovat1es 

Factoren en hun items Factor- Dimensie 
lading 

Factor 1 (EFFPD1) 
Beperk.te veranderingen van produkten leiden 0,905 Gevolgen van 
tot veranderingen van andere produkten produktinnovaties voor 
lntroducties van nieuwe produkten leiden tot 0,897 andere produkten 
veranderingen van andere produkten 

Factor 2 (EFFPD2) 
lntroducties van nleuwe produkten leiden tot 0,915 Gevolgen van 
veranderlngen van machines of processen produktinnovaties voor 
Beperk.te aanpassingen van produkten leiden 0,848 machines of processen 
tot veranderingen van machines of processen 

De twee contextuele variabelen, SECTOR en INNOR, zijn reeds meerdere 
malen beschreven. 

Analyseresultaten 
In de bijlage, tabel X.4 wordt de beschrijvende statistiek gegeven van de 
variabelen die gebruikt zullen gaan worden voor de beantwoording van 
vraagstelling 10.7. 
Ter beantwoording van deze vraagstelling zijn regressie·analyses uitge· 
voerd. De resultaten van deze analyses staan in tabel 1 0.22. 

Tabel10.22: 

Onafhankelijke 
varia belen 

EFFPC1 
EFFPC2 
EFFPD1 
EFFPD2 

adj. R2 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressi&-analyse met het aantal innovatieproblemen als 
afhankefijke en de effecten van proces- en produktinnovatles ats onafhank-
e1 evana n naar or l"k . bele sect 

Sector Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

n.s. -,- n.s. n.s. 
' 

n.s. 
n.s. -,- 0,37** n.s. . 0,18** 
n.s. ' 0,30** 0,32** -,- n.s. 

0,26** . n.s. n.s. ' n.s. 

5,3% 0,0% 13,4% 8,2% 0,0% 2,8% 

1,75 -.- 1,21 1,81 
' 1,76 

4,55 ' 4,61 5,54 I 9,27 
0,04 . 0,02 0,02 

' 
0,00 

64 92 45 52 27 284 

Sectoren: <1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services 
** = p < 0,05; * = p < 0,10; n.s. = nlet significant;-,-= geen samenhang 

De resultaten van de analyses zijn mager. In twee modellen, namelijk voor 
de sectoren 'scale intensive' en 'business services' kan geen enkele samen-
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hang vastgesteld worden. De andere modellen zijn weliswaar significant 
maar de gevonden samenhangen blijken zwak. Aileen in het model voor de 
'specialised suppliers' komt de verklaarde variantie boven de 10% uit. 
Naarmate proces- en produktinnovaties meer gevolgen hebben voor (ande
re) produkten stijgt in deze sector het aantal innovatieproblemen. Overigens 
blijkt dat indien innovaties gevolgen hebben voor andere produkten er meer 
innovatieproblemen ontstaan dan in het geval innovaties ingrijpen op andere 
machines of processen56

• 

Op basis van de uitgevoerde analyses kan het volgende worden geconclu
deerd. De veronderstelde samenhang tussen de mate waarin innovaties 
ingrijpen op andere produkten en processen en de mate waarin bedrijven 
innovatieproblemen hebben bljjkt slechts in zeer geringe mate te bestaan57

• 

Complexere innovatieprocessen hoeven kennelijk geen problematische 
processen te zijn. lmmers, naarmate er meer gevolgen zijn van produkt- en 
procesinnovaties wordt het innovatieproces complexer voor de innoverende 
organisatie. Uit de analyses blijkt dat dit niet leidt tot meer problemen tijdens 
het innovatieproces. 

10.7.3 De samenhang tussen kennlstekorten en innovatieresultaten 

In de vorige paragraaf is ingegaan op een van de mogelijke oorzaken van 
innovatieproblemen, namelijk de mate waarin innovaties gevolgen hebben 
voor andere produkten of processen. In deze paragraaf wordt de relatie 
tussen innovatieproblemen en -resultaten onderzocht. Vraagstelling 10.8 
wordt geanalyseerd met het model uit figuur 10.6. 

Operationaliseringen 
In dit model worden latente en manifeste kennistekorten beschouwd als 
factoren die invloed uitoefenen op resultaten van innovatieprocessen. De 
afhankelijke variabele 'innovatieresultaten' (INNORES) meet de hoeveelheid 
positieve economische resultaten die men in de afgelopen vijf jaar met 
innovaties heeft behaald. De wijze waarop deze variabele is gemeten is 
reeds beschreven in paragraaf 1 0.4. 

Ana/yseresultaten: 
Er worden in het analysemodel drie onafhankelijke variabelen gebruikt. Twee 
meten latente kennistekorten. Enerzijds gaat het om het aantal problemen bij 

54 EFFPC2 en EFFPD1 worden beide 2 maal in de vergelijkingen opgenomen. Seide 
variabelen beschrijven de effecten van respectievelijk proces- en produktinnovaties voor andere 
produkten. 

57 Er zijn oak analyses uitgevoerd waarin het santa/ fasen waarin problemen optreden als 
afhankelijke varlabe/e is gebruikt. Deze, niet in de tekst opgenomen, analyses leiden niet tot 
andere conclusies. 
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innovatie (INNPD1) en anderzijds om het aantal fasen waarin zich problemen 
voordoen (INNPD2). De wijzen waarop de variabelen zijn gemeten is be
schreven in paragraaf 10.6.2. 

LA TENTE KENNISTEKORTEN 

lnnovalleproblemen: 

naareard ~ 
naarfase 

I 
lnnovatlereaultaten 

IIANIFESTE KENNISTEKORTEN t 
Gebrek aan vakbekwaam personeel 

Tekortkomlngen In tec:hnlscha kennla 

I 

Figuur 10.6:: Analysemodel bij vraagstelling 1 0.8 

De variabele MKT representeert het manifeste kennistekort. Met MKT wordt 
het tekort aan vakbekwaam personeel en technische kennis gemeten58• Een 
hogere score betekent een groter manifest kennistekort. Het onderscheid 
tussen latent en manifest kennistekort berust op de idee dat het aantal 
innovatieproblemen en het aantal fasen waarin zich problemen voordoen 
opgevat kunnen worden als verborgen of impliciete kennistekorten. Een 
tekort aan vakbekwaam personeel en technische kennis Ievert acute proble
men op bij het innoveren en is derhalve manifest. 
In vraagstelling 10.8 wordt de sa men hang tussen aan de ene kant manifeste 
en latente kennistekorten en aan de andere kant innovatieresultaten aan de 
orde gesteld. Hierbij hebben wij de verwachting dater een negatieve relatie 
zal bestaan tussen tekorten en resultaten. In tabel10.23 wordt deze samen
hang met regressie-analyses onderzocht, waarbij een onderscheid is 
gemaakt naar sectoren. 
Het blijkt dat de variabele MKT (manifest kennistekort) in drie van de zes 
modellen een significant negatief verband vertoont met de resultaten die met 
de innovaties worden geboekf59

• In het model van de business services is er 
een negatieve relatie tussen het aantal innovatieproblemen en de geboekte 
resultaten. Voor de sectoren 'scale intensive' en 'science based' kan geen 

58 Bij deze items kon }a/nee worden geantwoorr:J. De ja-scotes zijn opgeteld. De variabele heeft 
een gemlddelde van 0,25 en een standaardafwijking van 0,35 blj 364 cases. 

u Een vargeiQkbaar tesultaat wordt ook door Kleinknecht et.al (19908: 81) genoteerd. zu 
constateren dat het ontbreken van personeel met adequate kwallflcaties de innovatlviteit negatlef 
beTnvloed. 
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enkele significante samenhang genoteerd worden. Over het algemeen is de 
verklaarde variantie van de geschatte, overigens wei, significante modellen 
laag: van 2,2% voor de totale populatie tot 13,8% voor de sector business 
services. 

Tabel10.23: 

OnafhankeHjke 
variabelen 

INNPD1 
INNPD2 
MKT 

R2 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met resultaten van innovatie als afhankelij
ke en latente en manifeste kennistekorten als onafhankelijke variabelen 
naarsector 

Sector Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 

n.s. . n.s. -.- -0,37** n.s. 
n.s. . n.s. . n.s . n.s. 

-0,24* . -0,30** -.- n.s. -0,15** 

5,8% 0,0% 9,2% 0,0% 13,8% 2,2% 

1,58 -.- 1,99 .... , .. 1,66 2,13 

3,77 . 4,99 . 4,65 6,73 
0,05 . o.oa ·,· 0,04 0,01 
63 97 51 59 31 306 

Sectoren: <1> supplier dominated; <2> scale intensive; <3> specialised suppliers; <4> 
science based; <5> business services · 
** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant; -,· = geen samenhang 

Een tweede groep modellen heeft betrekking op het niveau en de aard van 
de innovaties. Tabel10.24 toont de resultaten. 

Tabel10.24: 

Onafhankelijke 
variabelen 

INNPD1 
INNPD2 
MKT 

R2 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Slgnlficantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhan
kelljke en latente en manifeste kennistekorten als onafhankelijke variabelen 
naar het niveau van de innovaties 

Niveau van de innovaties 

lncrementeel Radicaal lncrementeel Radicaal 
proces proces produkt produkt 

-.- n.s. n.s. n.s. 
-.- n.s. -0,12* n.s. . -0,45- -0,17** -0,34** 

0,0% 20,4% 3,0% 11.4% 

. 2,44 2,15 2,06 

. 14,10 3,28 9,18 

2ss 
0,00 0,04 0,00 
57 218 73 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant. 
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Het model voor de incrementele procesinnoveerders Ievert geen enkele 
samenhang op tussen innovatieresultaten en kennistekorten. De drie overige 
modellen zijn significant. Bovendien is er steeds sprake van een significante 
negatieve samenhang tussen het manifeste kennistekort en het innovatiere
sultaat. Hierbij doet zich een duidelijk verschil voor tussen de ingrijpende en 
de geleidelijke (produkt)innoveerders. Zowel het percentage verklaarde 
variantie als de omvang van de beta-coefficient is voor een ingrijpende 
innovatie duidelijk groter dan voor een incrementele innovatie. Zeker in de 
schatting voor de radicale procesinnoveerders bei"nvloeden tekorten aan 
technische kennis en vakbekwaam personeel het innovatieresultaat negatief. 
Ruim 20% van de variatie in het resultaat wordt veroorzaakt door het mani
feste kennistekort. 
Gezien het karakter van de ingrijpende innovaties is het te begrijpen dat 
manifeste kennistekorten deze invloed hebben. lngrijpende innovaties 
hebben als kenmerk dat zij in relatief sterke mate afwijken van bestaande 
produkten of processen. Hun nieuwheid kan de innoverende ondememing 
voor (onverwachte) problemen plaatsen. De interne hulpbronnen, in dit geval 
de eigen technische kennis en het kennisniveau van het personeel, schieten 
in dergelijke gevallen eerder tekort omdat in de onderneming weinig ervaring 
bestaat in het oplossen van deze specifieke problemen. 
lndien we aan het einde van deze paragraaf de balans opmaken dan blijken 
er in totaal 13 modellen te zijn geschat waarin de samenhang tussen mani
feste of latente kennistekorten en innovatieresultaten is onderzocht. In vier 
modellen is er geen enkele samenhang. In acht modellen kan een significan
te negatieve samenhang tussen het manifeste kennistekort en gerealiseerde 
innovatieresultaten worden genoteerd. In een model (business services) 
bei"nvloedt het aantal problemen bij innovatie het resultaat negatief, terwijl in 
twee modellen er een negatieve relatie bestaat tussen het aantal fasen 
waarin zich problemen voordoet en het innovatieresultaat. Met als enige 
uitzondering het model voor de ingrijpende procesinnovaties, is over het 
algemeen de verklaarde variantie van de geschatte modellen erg laag. 
Dit brengt ons tot de volgende conclusies. De veronderstelde negatieve 
samenhang tussen manifeste en latente kennistekorten en innovatieresulta
ten wordt bevestigd. Dit geldt zeker voor de manifeste kennistekorten. De 
latente kennistekorten - problemen bij innovatie naar aard en fase - blijken 
nauwelijks een remmende werking te hebben op de resultaten van innovatie. 
Ondanks deze bevestigingen blijken de samenhangen in het algemeen 
zwak. Een op het oog plausibele veronderstelling blijkt bij nader inzien broos 
te zijn. Een interpretatie hiervoor is dat bedrijven die een proces- of produkt
innovatie doorvoeren - hoe moeizaam ook - wei resultaten boeken omdat ze 
als 'lerende organisaties' betreffende problemen op weten te lossen. De 
vraag die zich dan opdringt is dan via welke weg bedrijven dergelijke proble
men oplossen en waar de benodigde hulpbronnen worden gevonden. Deze 
vraag staat in de volgende paragraaf centraal. 
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10.7.4 Het oplossen van kennistekorten door interne benutting en 
externe verwerving van hulpbronnen 

In paragraaf 10.4 is onderzocht welke interne en externe hulpbronnen in 
welke mate bijdragen aan de resultaten van innovatie. Daarbij werd voorbij
gegaan aan de vraag of de innoverende bedrijven in elke situatie een zelfde 
beroep doen op hun interne en externe hulpbronnen. In deze paragraaf 
houden we wei rekening met verschillende omstandigheden. Onder de 
conditie van meer of minder problematisch verlopende innovatieprocessen 
wordt nagegaan welke interne en externe hulpbronnen in welke mate 
bijdragen aan het resultaat van innovaties. Anders gezegd, in deze paragraaf 
onderzoeken we in welke situatie het 'embeddedness'-perspectief op 
innovatie actueel is. 
De vraagstelling 10.9 wordt onderzocht met behulp van het analysemodel 
dat in figuur 10.7 wordt gepresenteerd. 

Operationaliseringen: 
In paragraaf 10.4 is reeds uitgelegd hoe de variabelen zijn gemeten en hoe 
hun waarden zijn berekend. Hier beperken we ons tot de contextuele 
variabelen. De contextuele variabelen waarmee de deelpopulaties worden 
samengesteld zijn: de hoeveelheid ervaren innovatieproblemen (INNPD1 )60

, 

de aard en het niveau van proces- of produktinnovaties gemeten met de 
radicaliteit van deze innovaties (RADINN). 

Analyseresultaten: 
Hierna worden met regressie-analyses modellen geschat van de bijdragen 
van interne bedrijfsfuncties (transformatie- en transactiefunctie) en externe 
relaties zoals de bedrijfskolom (afnemers of leveranciers, publieke en private 
kennisinfrastructuur en het gebruik van technologiesubsidies aan innovatie
resultaten. De modellen worden geschat voor drie moeilijkheidsgraden van 
het innovatieproces: <1 > weinig; <2> matig, en <3> sterk problematisch 
verlopende innovatieprocessen61

• Met behulp van het analysemodel in figuur 
10.7 zullen in totaal zeven regressie-analyses worden uitgevoerd. In elk 
model wordt de samenhang tussen de afhankelijke en de zeven onafhankelij-

611 In de navolgende analyses wordt et}n van de lwee variabelen waannee een latent 
kennistekott wordt gemeten gebruikt als contextue/e factor. De redan hiervoor is dat de variabele 
INNPD1 o.i. het beste de moeilijkheidsgraad van innovatieprocessen indiceert. Wij menen dat de 
variatie aan problemen een betere indicatie is voor de moeilijkheidsgraad van innovatieproblemen 
dan de fasen waarin zij optreden. 

61 Het onderscheid weinig, gering en stetk prob/ematisch is gemaakt via een rank-procedure 
op de variabele 'aantal innovatieproblemen' (INNPD1) met drie percentielen. De eerste 33% van 
de frequentieverdeling krijgt de waarde 1, d. w.z. 'weinig problematisch, de tweede 33% krijgt de 
waarde 2, d.w.z. 'matig problematisch', de derde 33% krijgt de waarde 3, d.w.z. 'stark 
problematlsch. 
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ke variabelen in de figuur geschat. Per analyse wordt aangegeven hoe de 
contextuele factoren worden gevarieerd. 
Uit de regressie-analyses blijkt nu dat de hoeveelheid innovatieproblemen -
een latent kennistekort- als contextueel gegeven een aanzienlijk effect heeft 
op de samenhangen van interne en externe bijdragen aan de behaalde 
innovatieresultaten. 
Uit tabel10.25 wordt duidelijk dat waar het latente kennistekort het grootst is 
de innovatieresultaten vooral behaald worden met extern verworven hulp
bronnen. Opvallend is dat het vooral gaat om bijdragen van de bedrijfskolom, 
van de private kennisinfrastructuur en via het gebruik van instrumenten van 
het technologiebeleid. De bjjdragen van de publieke kennisinfrastructuur 
blijken onder deze conditie geen enkele significante invloed uit te oefenen op 
behaalde innovatieresultaten . 

Figuur 10.7: 

. ---~ ·---------------------
: INTERNE VERWERV.NG : 

Contextue.. j 1 1 

fllctoren ! BIJdragen ' 

lnnovatle .. 
probtemen 

Aard 
lnnovatlea 

Nlveau 
lnnovatle• 

~--

' 

' ' ' ' ' 
' 

t.-.nafonna'll*functle I ' 

• 

IIQdragen 
ttanaaotiefunotla I 

~-----------------

- -EXTERN if VERWER-V1N-ci--: 

I 8ijdragan I ' publleka kenn .. lnfr• 

• 

BIJdMcten I private kennlalntra 

I BtJdr•gan I ' bedrf)fakoiDm 
' ' 

I!Ujdrag•n I ' 
•ne.nnadlaiNn ' 

I BQdragan I ' 
tachnologleb•letd 

Analysemodel bij vraagstelling 10.9. 

+ 
I R .. uttawn tnnovatl• j 

t 

Een tweede opvallend resultaat is de verschuiving in de gebruikte interne en 
externe hulpbronnen bij een oplopend aantal problemen. Onder de conditie 
van een weinig problematische throughput bHjkt innoveren een samenspel 
van de transformatiefunctie (produktie- en R&D-functie) en de user-producer 
relaties. Naarmate deze interne en externe hulpbronnen meer aan het 
innovatieproces bijdragen worden er grotere resultaten behaald. Bij een 
matig problematisch verlopend innovatieproces wordt enerzijds de transfor
matiefunctie vervangen door de transactiefunctie, terwijl anderzijds de user
producer relaties plaatsmaken voor de bijdragen van de intermediairen. Bij 
de overgang van een weinig naar een matig problematisch. verlopend 
innovatieproces wordt de blik van de innoveerders blijkbaar meer naar buiten 
gericht. De regelmatige contacten die via de transactiefunctie (in- en ver
koop) onderhouden worden met leveranciers en afnemers geven de inno
veerders mogelijkheden de throughput zodanig te verbeteren dat de innova
tieresultaten niet onder de problemen lijden. Een vergelijkbare functie wordt 
vervuld door de bijdragen van intermediairen. Deze organisaties (Kamers 
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van Koophandel en lnnovatie Centra) worden in het geval van een matig 
problematische throughput met effect geraadpleegd. Bij innovatieprocessen 
met veel problemen wordt een sterk beroep gedaan op externe hulpbronnen. 
De user-producer relaties komen weer in beeld aangevuld met de private 
kennisinfrastructuur en met de instrumenten uit het technologiebeleid. In 
combinatie met de bijdragen van de transformatiefunctie worden de ervaren 
innovatieproblemen op een adequate wijze opgelost. 

Tabel10.25: 

Niveau 

,welnlg 

Matlg 

Sterk 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als alhank
elljke en de interne en exteme bljdragen aan het innovatieproces als 
onafhankelijke variabelen onder conditie van het aantal ervaren problemen 
b'"' . 11 1nnovatie 

Onafh. var. Beta's Model 

BITF 0,26** Adj. R2 = 14,3% 
El3 0,27** F=6,07 

Sign. F = 0,00 
n=62 

BICF 0,35** Adj. R2 = 16,0% 
El4 0,22*' F=6,33 

Sign. F = 0,00 
n=57 

BITF 0,21** Adj. R2 = 20,5% 
El2 0,19** F= 10,69 
El3 0,26** Sign. F = 0,00 

TECBEL 0,16** n = 151 

- = p < 0,05; .. = p < 0,10 

Het is nu interessant te onderzoeken welke items binnen de externe hulp
bronnen nu precies samenhangen62 met het innovatieresultaat onder de 
verschillende probleemcondities. In tabel 10.26 wordt dit nader.onderzocht. 
Bij weinig problematisch verlopende innovatieprocessen blijken de bjjdragen 
van belangrijke klanten en in mincfere mate die van belangrijke leveranciers 
positief samen te hangen met de resultaten van innovatie. Kortom, als er 
weinig problemen zijn bij het innoveren blijken de verticale relaties tussen de 
'users' en de 'focal producers' het meest van belang. 
Bij matig problematisch verlopende innovatieprocessen kan geen significante 
samenhang vastgesteld worden tussen de items die deel uitmaken van de 
factor 'bijdragen van intermediairen' en de resultaten van innovatie. Dit zou 
erop kunnen wjjzen dat bedrijven die dit probleemniveau hebben zowel 
Kamers van Koophandel als lnnovatie Centra bij hun innovatieprojecten 
betrekken. Juist de combinatie · van deze twee organisaties Ievert een 
positieve bijdrage. 

62 De samenhangen zQn berekend met de Spearmanrangcorrelatie. 
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Bij sterk problematisch verlopende innovatieprocessen Ievert in de eerste 
plaats de private kennisinfrastructuur een positieve bijdrage. Uit de tabel 
blijkt dat deze positieve relatie enerzijds verklaard kan worden uit de bijdra
gen van de commerciele adviesbureaus, terwijl anderzijds TNO eveneens 
van betekenis is. De bijdragen van de branche-organisaties blijken onder 
deze conditie niet significant samen te hangen met het behaalde innovatiere
sultaat. De bijdragen uit de bedrijfskolom {EI3) blijken, in de tweede plaats, 
hier ook een positieve invloed uit te oefenen op de innovatieresultaten. Dit 
wekt de indruk dat weinig en sterk problematische innovatieprojecten wat dit 
betreft niet verschillen. Nadere analyse wijst echter uit dat er zich een 
interessant verschil voordoet. Bij innovatieprojecten met weinig problemen 
ging de sterkste invloed op de resultaten uit van belangrijke klanten en in 
mindere mate van belangrijke leveranciers. Bij innovatieprojecten met veel 
problemen wordt de samenhang tussen bijdragen van belangrijke klanten en 
innovatieresultaten aanmerkelijk zwakker. In het eerst genoemde geval 
bedraagt de Spearmanrangcorrelatie 0,40, onder de laatstgenoemde conditie 
wordt deze bijna gehalveerd tot 0,22. Tegelijkertijd blijft de invloed van 
belangrijke leveranciers nagenoeg op hetzelfde niveau, terwijl bovendien de 
bijdragen van 'andere ondernemingen' significant positief gaan samenhang
en met de behaalde innovatieresultaten. Dit betekent dat bij innovatieprojec
ten met veel problemen de oplossingen minder vaak gezocht worden via 
relaties tussen 'focal producers' en 'users' maar meer via relaties tussen 
'producers' en 'focal users'. Bovendien blijkt dat hulpbronnen verworven 
worden via diagonale relaties, dat wil zeggen via andere ondernemingen. 

Tabel10.26: Samenhangen tussen resultaten van innovaties en een aantal items uit de 
exteme bijdragen aan het innovatieproces onder de conditie van het aantal 
ervarenoro ble b .. · r men ''I mnova 1e 

Probleemniveau innovatieprojecten 

Weinig problematisch matig problematisch sterk problematisch 

Items El3: Items El4: Items E/2: 
Klanten 0,40** IC's O,Q7 Branche-org. 0,11 
Leveranciers 0,32** KVK's 0,17 TNO 0,15* 
Ondememingen 0,03 Com. Adviesb. 0,24** 

Items E/3: 
Klanten 0,22** 
Leveranciers 0,30** 
An. Ondem. 0,21** 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0 

Om de grote hoeveelheid problemen op te lassen schieten de interne 
hulpbronnen tekort. Er wordt een sterk beroep gedaan op de externe hulp
bronnen als de problemen kennelijk zo omvangrijk zijn dat adviesbureaus, 
belangrijke leveranciers en andere ondernemingen bij de innovatieprojecten 
betrokken raken. De invloed van klanten blijft bestaan maar is meer op de 
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verandering/vemieuwing van produkten gericht, terwijl de innovatieproble
men eerder aanpassing van de produktie-organisatie vragen. In dit Iicht is het 
begrijpelijk dat de invloed van belangrijke klanten bij een grater aantal 
problemen afneemt. Onze emprische bevindingen betekenen een nuance
ring van Von Hippel. Deze nuancering heeft betrekking op twee zaken. In de 
eerste plaats blijkt dat niet de verwachte 'economic rent' consequenties heeft 
voor patronen van gebruikte interne en externe hulpbronnen. Tevens komt 
uit onze analyses het probleemniveau van de innovatieprojecten als een 
belangrijke variabele naar voren. In de tweede plaats blijkt dat bij een 
oplopend probleemniveau niet aileen de 'lead users' maar juist ook de 'lead 
producers' het innovatieproces gaan belnvloeden. 
We concentreren ons nu verder op deelpopulaties. De eerste deelpopulatie 
is de groep bedrijven die in de afgelopen vjjf jaar hoofdzakelijk procesinnova
ties heeft gerealiseerd. Deze groep is opgesplitst op basis van het niveau 
van de innovaties, waarna vervolgens modellen zijn geschat voor de drie 
probleemcondities. In tabel 10.27 kan men zien dat deze uitsplitsingen voor 
de procesinnoveerders interessante resultaten opleveren. 
Het opvallendste resultaat van deze analyses is dat incrementele procesin
noveerders met veel innovatieproblemen aileen externe hulpbronnen gebrui
ken. De bijdragen van de private kennisinfrastructuur, uit de bedrijfskolom en 
het gebruik van beleidsinstrumenten beTnvloeden het resultaat positief. 
Hiermee is niet gezegd dat er geen bijdragen van interne hulpbronnen zijn. 
Echter van deze groep hulpbronnen kan geen significante invloed op de 
resultaten van innovatie opgetekend worden. De radicale procesinnoveer
ders met veel innovatieproblemen daarentegen beperken zich wat de 
externe bijdragen betreft tot user-producer-relaties. Bovendien leiden de 
bijdragen van de transformatiefunctie onder deze condities eveneens tot 
betere innovatieresultaten. 
Vanuit de theoretische perspectieven van Hakansson kan dit als volgt 
worden verklaard. Bedrijven die op een ingrijpende wijze hun processen 
veranderen doen dit voornamelijk op basis van hun eigen technische compe
tenties. Om de kans op een gebrek aan compatibiliteit zo klein mogelijk te 
houden wordt afstemming gezocht met leveranciers en afnemers. Daarmee 
worden de radicale innoveerders van produktieprocessen ogenschijnlijk 
'lonely innovators' die in interactie met hun directe economische relaties 
risico's afdekken. 
Bij de modellen voor procesinnoveerders met matig problematisch verlopen
de innovatieprojecten blijkt de schatting voor de ingrijpende procesinnovaties 
als gevolg van te weinig cases geen samenhangen op te leveren. In het 
model voor de geleidelijke procesinnovaties bJjjkt er een positieve semen
hang te bestaan tussen de resultaten en de bijdragen van de transactiefunc
tie. 
Bij geleidelijke procesinnovaties met weinig problemen valt op dat de bedrij
ven zowel interne (transformatiefunctie) als externe hulpbronnen (de bedrijfs
kolom) gebruiken. Bedrijven met ingrijpende procesinnovaties combineren 
het verwerven van externe hulpbronnen via de bedrijfskolom met het benut
ten van de interne hulpbronnen van de transactiefunctie. De mate van 
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invloed van deze bijdragen is echter bij ingrijpende procesinnovaties starker 
dan bij de geleidelijke. De regressie-coefficienten Iaten dit zien. Ondanks het 
feit dat deze innovatieprojecten weinig problemen opleveren gaat het wei om 
complexe veranderingen die een sterke betrokkenheid van interne en 
externe partijen vraagt. 

Tabel10.27: 

Niveau 

welnlg 

matlg 

sterk 

Meervoudlge regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de interne en exteme bijdragen aan het innovatieproces als 
onafhankelijke variabelen uitgesplitst naar niveau van de proceslnnova-
tl d d'ti het t I ble bl' . ti es on er con 1 e van aan a ervaren pro men 111 1nnova e 

Geleidelijke proceslnnovatles lngrljpende proceslnnovaties 

BITF 0,26** adj. R2 14,3% BICF 0,67** adj. R2 14,3% 
El3 0,27** F6,07 El3 0,43* F6,07 

Sign. F 0,00 Sign. FO,OO 
n=62 n=62 

BICF 0,36- adj. R2 11, 1% -,- adj. R2 0,0% 
F6,48 F -.-
Sign. F 0,00 Sign. F -,-
n =45 n=8 

El2 0,24** adj. R2 18,0% BITF 0,47** adj. R2 46,3% 
El3 0,23** F 9,25 El3 0,42- F 14,39 
TECBEL 0,26- Sign. F 0,00 Sign. FO,OO 

n = 114 n=32 

- = p < 0,05; * = p < 0,10; n.s. = niet significant;-,-= geen uitkomsten 

Vervolgens is voor de exteme bijdraJen nagegaan welke specifieke items 
aan het innovatieresultaat bijdragen . Uit tabel 10.28 blijkt dat, onder de 
conditie van weinig problemen en geleidelijk innoveren, het de belangrijke 
klanten zijn die positief bijdragen aan het resultaat. Bij ingrijpende procesin
novatie doen juist de belangrijke leveranciers hun invloed gelden. De combi
natie vee/ problemen en geleidelijk innoveren toont wat betreft de bijdragen 
van de private kennisinfrastructuur de betekenis van TNO en de commerci
ele adviesbureaus aan. Bovendien mobiliseren bedrijven die stapje-voor
stapje innoveren, maar daarbij veel problemen ondervinden, de hulpbronnen 
van hun directe zakelijke relaties in de breedte. Zowel klanten als leveran
ciers en andere ondernemingen worden in moeizaam verlopende innovatie
projecten betrokken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de invloed van 
belangrijke klanten, in vergelijking met bedrijven die weinig problemen 
hebben, afneemt. Bedrijven die hun processen ingrijpend veranderen en vee/ 
problemen hebben doen eveneens een sterk beroep op hun 'user-producer' 
relaties. Dit blijkt niet aileen uit de hogere correlatie-coefficient die de invloed 
van belangrijke leveranciers beschrijft. Bovendien blijken de bijdragen van 

63 Samenhangen zijn berekend met de SpearmanrangcoJTelatie. 
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belangrijke klanten nu wei significant met de innovatieresultaten samen te 
hangen. 

Tabel10.28: 

Probl. 
niveau 

weinlg 

sterk 

Samenhangen tussen resultaten van innovaties en een aantal specifieke 
items uit de exteme bijdragen onder de conditie van het aantal ervaren 
oroblemen bii innovatie 

Geleidelijke procesinnovatles lngrljpende procesinnovatles 

ftemsE/3: Items E/3: 
Klanten 0,37** Klanten 0,43 
Leveranciers 0,17 Leveranciers 0,63** 
And. Ondern. -0,04 And. Ondern. 0,19 

Items E/4: Items E/3: 
Branche-org, 0,00 Klanten 0,48** 
TNO 0,22** Leveranciers 0,71** 
Comm. Adviesb. 0,28** And. Ondern. 0,20 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.v.t = niet van toe passing 

De tweede deelpopulatie die wordt onderzocht is de groep bedrijven die in de 
periode 1987-1992 voornamelijk hun produkten innoveerden. Zoals in tabel 
10.29 te zien is doet zich ook bij de produktinnoveerders het verschijnsel 
voor dat incrementele innoveerders met veel problemen veel externe 
hulpbronnen gebruiken. Dit leidt bovendien tot betere resultaten. Tevens zien 
we hier een herhaling van de verschuiving in gebruikte interne en externe 
hulpbronnen bij een oplopend aantal problemen. Bij meer problemen voor de 
incrementele produktinnoveerder wordt de externe omgeving belangrijker. 
Bij matig problematische produktinnovatieprojecten met een ingrijpend 
karakter valt enerzijds op dat naarmate de transformatiefunctie meer bij
draagt aan het innovatieproces er slechtere resultaten worden geboekt. 
Anderzjjds blijkt dat de invloed van de publieke infrastructuur in dit geval 
positief is. Dit in tegenstelling tot de incrementele innoveerders die juist geen 
voordeel weten de behalen uit de hulpbronnen van de publieke kennisinfra
structuur. Opnieuw blijkt de naar binnen gekeerde blik van de radicale 
(produkt)innoveerder met veel problemen. Met behulp van de bijdragen van 
de transactiefunctie en onder gebruikmaking van subsidie-instrumenten 
wordt getracht de problemen op te lossen. 
De opvallendste resultaten uit deze analyses vragen om een nadere verken
ning. Daarom wordt de samenhang tussen een aantal afzonderlijke items die 
de bijdragen aan innovatieprocessen beschrijven en de innovatieresultaten 
verder geanalyseerd. 
Eerst gaan we in op de rol van de bijdragen van de bedrijfskolom. Bij een 
weinig moeizame throughput blijken belangrijke klanten de sterkste positieve 
bijdragen aan het innovatieresultaten te hebben. Een kleinere rol wordt dan 
door de belangrijke leveranciers gespeeld. Een moeizaam verlopend innova
tieproces dwingt de incrementele produktinnoveerder tot een bredere 
mobilisatie van de externe hulpbronnen uit de bedrijfskolom. De invloed van 

337 



belangrijke klanten zwakt iets af maar de samenhang is nog steeds zeer 
significant. Bovendien blijken de bijdragen van leveranciers en andere 
ondernemingen nu wei van belang. 

Tabel10.29: 

Probl. 
niveau 

weinig 

matig 

sterk 

Meervoudige regressie-analyse met de resultaten van innovatie als afhank
elijke en de interne en exteme bijdragen aan het innovatieproces als 
onafhankelijke variabelen uitgesplitst naar niveau van de produktinnova-
• d d". h b ties on er con 1tie van et aantal ervaren oro Iemen bii innovatie 

Geleidelljke produktinnovaties lngrijpende produktlnnovatles 

BICF n.s. adj. R2 14,3% . adj. R2 0,0% 
BITF 0,26** F6,07 -.· F-.-
El3 0,27** Sign. FO,OO . Sign. F-.-

n =62 n=7 

BICF 0,33- adj. R2 11,1% BITF -0,52- adj. R2 53,1% 
BITF 0,32- F6,48 El1 0,72 F6,67 
El1 -0,27** Sign. F0,01 Sign. F 0,02 
El4 0,23* n=45 n = 11 

El2 0,24** adj. R2 14,5% BITF 0,49** adj. R2 22,6% 
El3 0,27** F9,00 TECBEL 0,24* F 15,05 

Sign. F 0,00 Sign. F 0,00 
n = 95 n=49 

** = p < 0,05; * = p < 0,1 0; n.s. = niet significant; -.- = geen uitkomsten 

lncrementele produktinnoveerders met veel problemen benutten niet aileen 
de bedrijfskolom, tevens blijken zij een beroep te doen op de private kennis
infrastructuur. De bijdragen van TNO, maar vooral die van commerci&le 
adviesbureaus blijken een welkome aanvulling. 
Twee maal wordt een negatieve relatie gevonden tussen de bijdragen van 
bepaalde economische actoren en het innovatieresultaat. Het eerste geval 
betreft de negatieve bijdrage van de publieke kennisinfrastructuur aan de 
resultaten van incrementele produktinnoveerders met enige innovatieproble
men. Het blijkt dat naarmate 'andere universiteiten' meer bijdr~en aan de 
throughput dat dan de output van het innovatieproces slechter is . 
De negatieve samenhang kan wellicht verklaard worden uit het onvoldoende 
aansluiten van de kennisvraag en -aanbod tussen de twee betrokken 
partijen. Het belangrijkste latente kennistekort dat incrementele produktinno
veerders aangeven is een onvoldoende marktintroductie ten behoeve van 
het geTnnoveerde produkt. Het lijkt dan aannemelijk dat voor de oplossing 
van dit kennistekort een beroep wordt gedaan op de hulpbronnen van een 
niet-technische universiteit. Er kunnen dan twee knelpunten ontstaan. 
Enerzijds kunnen de aangedragen oplossingen onvoldoende aansluiten op 
het gesignaleerde probleem. Deze medaille heeft twee kanten: het kennisni-

84 Eerder Is aangetoond dat dit versch!jnsel zlch vooml VOOidoet In de sector 'science based'. 
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veau van de zender kan te hoog zijn of dat van de ontvanger te laag. Ander
zijds kan het zijn dat de produktinnovatie in termen van de marktintroductie 
als onvoldoende geslaagd wordt beoordeeld, teiWijl de werkelijke oorzaak 
van de slechtere resultaten niet zozeer hierin gelegen is maar in onvolko
menheden in het produkt zelf. De hoge percentages in tabel X.4 in de bijlage 
bij de (technische) produkt- en procesonvolkomenheden geven aanleiding dit 
te denken. In dat geval zou de kennisvraag aan het verkeerde adres gericht 
zijn en zou het beter geweest zijn oplossingen te zoeken bij partners met 
meer technische know-how. 

Tabel10.30: 

Probl. 
niveau 

weinlg 

matig 

sterk 

Samenhangen tussen resultaten van innovatie en aantal specifieke items 
~it de i~teme en exteme bijdragen onder de conditie van het aantal ervaren 
mnovat~eproblemen 

Geleldelljke produktlnnovaties lngrijpende produktlnnovaties 

Items E/3: n.v.t. n.v.t. 
Klan ten 0,35** 
Leveranciers 0,21* 
And. Ondernemingen ·0,02 

/temsE/1: Items E/1: 
MBO . MBO 0,48* 
HBO -0,00 HBO 0,23 
TUE -0,12 TUE 0,12 
Andere universiteit. -0,34** Andere universiteit. 0,22 

/temsE/2: ltemsBITF 
lnnovatie Centra 0,06 R&D-functie -0,04 
Kamers van Koophdl. 0,21 Produktie-functie -0,44 

Items E/2 n.v.t. n.v.t. 
Branche-organisaties 0,04 
TNO 0,23** 
Comm. Adviesburo's 0,38** 

/temsE/3: 
Klanten 0,26** 
Leveranciers 0,23** 
And. Ondememingen 0,26** 

** = p < 0,05; • = p < 0,10; n.v.t. = nlet van toepassing 

De tweede negatieve relatie is die tussen de bijdragen van de transformatie
functie en het innovatieresultaat bij ingrijpende procesinnoveerders met een 
matig problematisch verlopend innovatieproces. Het blijkt dat de samenhang 
niet toegewezen kan worden aan een van de twee samenstellende items, 
hoewel de rangcorrelatie van de produktiefunctie bijna significant is65

• Een 
interpretatie voor de negatieve samenhang is dat hier eigenlijk het falen van 

" Het significantieniveau van de Spearmanrang-correlatieaofjfficiiJnt is 0, 13. 
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de produktiefunctie gemeten wordt Het ingrijpende karakter van de produkt
innovatie vergt te veel van de hulpbronnen van deze functie. Hoewel de 
produktiefunctie bijdragen aan het innovatieproces Ievert, zijn deze onvol
doende om de latente kennistekorten op te lessen. 

10.7.5 Interne effecten van, problemen blj en resultaten van innova-
tles: samenvatting en conclusles 

In paragraaf 10.7 werden interne proceskenmerken van innovatie geanaly
seerd en in sarnenhang gebracht met de benutting van interne en de verwer
ving van externe hulpbronnen. Hiervoor werden drie vraagstellingen gefor
muleerd. De belangrijke resultaten worden nu besproken. 
In de eerste vraagstelling (par. 10.7.2) werd de samenhang tussen de interne 
gevolgen van innovaties en problemen bij het innoveren onderzocht. Hierbij 
werd de veronderstelling gehanteerd dat naarmate produkt- en procesinno
vaties in sterkere mate ingrijpen in andere produkten en processen, er rneer 
innovatieproblemen ontstaan. Met behulp van twee factoranalyses werden 
twee maal twee dimensies van gevolgen van proces- en produktinnovaties 
gevonden. Deze dirnensies werden vervolgens geregresseerd op het aantal 
innovatieproblemen als onafhankelijke variabele. De analyseresultaten 
bevestigden de veronder~telling in een zeer geringe mate. Hieruit volgde de 
conclusie dat complexere innovatieprocessen niet noodzakelijk problemati
sche innovatieprocessen zijn. 
In paragraaf 10.7.3 werd de tweede vraagstelling uitgewerkt. Op basis van 
de veronderstelling dat een problematische throughput een negatieve 
uitwerking had op de resultaten van innovatie werd een aantal analyses 
uitgevoerd. De mate waarin de throughput problematisch was werd tot 
uitdrukking gebracht via de mate waarin het innoverende bedrijf kennistekor
ten had. Hierbij werden twee typen kennistekorten onderscheiden. Enerzijds 
latente kennistekorten, innovatieproblemen onderscheiden naar aard en naar 
fase, anderzijds manifeste kennistekorten, waarbij het ging om acute tekor
ten aan vakbekwaam personeel en technische kennis. Op grond van de 
analyseresultaten kon de conclusie getrokken worden dat er inderdaad een 
negatieve relatie bestond tussen enerzijds de manifeste en latente kenniste
korten en anderzijds de resultaten van innovatie. De gevonden samenhan
gen waren echter zwak. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de innove
rende ondernemingen lerende organisaties waren. Zij beschikten over een 
adequaat probleernoplossend vermogen dat er voor zorgde dat een proble
matische throughput de resultaten van innovatie slechts in geringe mate 
negatief beYnvloedde. De vraag was dan waaruit dat probleemoplossend 
vermogen vervolgens bestond. 
Deze vraag werd in de derde vraagstelling geanalyseerd. Op basis van de 
combinatie van de open systeem theorie en de economische netwerkbena
dering van Hakansson zou het probleemoplossend vermogen van innoveren
de ondernemingen juist moeten liggen in de combinatie van benutting van 
interne hulpbronnen en verwerving van externe hulpbronnen. 
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Ten einde deze vraagstelling te analyseren werd het model uit paragraaf 
1 0.4 verfijnd. Onder de conditie van meer of minder problematisch verlopen
de innovatieprocessen werd nagegaan welke interne en externe hulpbronnen 
in welke mate aan het resultaat van innovaties bijdragen. Anders gezegd, er 
werd nagegaan onder welke conditie 'embeddedness' van belang was. 
Deze analyses leidden tot interessante resultaten. Voor aile innoveerders 
bleek te gelden dat daar waar de latente kennistekorten het grootste waren 
de innovatieresultaten vooral behaald werden met extern verworven hulp
bronnen. Onder deze conditie droegen de bedrijfskolom, de private kennisin
frastructuur en het gebruik van instrumenten van het technologiebeleid 
positief bij aan de resultaten van innovatie. 
Een tweede opvallend resultaat was de verschuiving in de gebruikte interne 
en externe hulpbronnen bij een oplopend aantal innovatieproblemen. Via een 
combinatie van transformatiefunctie en user-producer relaties bij innovatie
processen met weinig problemen, werd bij een matig problematisch verlo
pende throughput gekozen voor de combinatie transactiefunctie en interme
diairen. lnnovatieprocessen met veel problemen gingen samen met sterke 
mobilisatie van externe hulpbronnen. De combinatie van de transformatie
functie, user-producer relaties, private kennisinfrastructuur en instrumenten 
van het technologiebeleid beYnvloedden onder deze conditie het innovatiere
sultaat positief. 
Niet aileen het probleemniveau bleek sterk van invloed op de samenhangen 
in het model. De omvang van het latente kennistekort in combinatie met de 
aard en het niveau van de gerealiseerde innovaties leverde benutting van 
andere innovatienetwerken op. Hierbij was vooral het onderscheid tussen 
geleidelijk en ingrijpend innoveren bepalend voor de patronen die ontston
den. Bedrijven met ingrijpende proces- en produktinnovaties bleken bij 
oplopende latente kennistekorten in geringere mate een beroep doen op hun 
externe omgeving dan ondernemingen met geleidelijke proces- en produktin
novaties. In deze zin bleken bedrijven met ingrijpende innovaties in hoge 
mate 'lonely innovators' te zijn. 
Zowel Hakansson als Von Hippel, Lundvall en Pavitt benadrukten het belang 
van user-producer relaties maar lieten veelal na aan te geven welke externe 
hulpbronnen in welke context relevant waren. Onze analyses toonden aan 
dat de invloed van users of producers context afhankelijk was. Onder 
'normale' omstandigheden, dat wil zeggen bij een weinig problematische 
throughput waren het vooral de bijdragen van belangrijke klanten aan het 
innovatieproces die de resultaten van innovatie positief beYnvloedden. 
Werden de latente kennistekorten grater, dan zwakte de invloed van belang
rijke klanten af, terwijl die van belangrijke leveranciers en andere onderne
mingen toenam. Hieruit volgde de conclusie dat de configuraties van interne 
en externe hulpbronnen die lerende organisaties inzetten in hun innovatie
proces enerzijds afhankelijk was van de radicaliteit van de innovaties en 
anderzijds van de omvang van de optredende latente kennistekorten. 
Betrekken we dit op de gevoerde theoretische discussie over de wisselwer
king tussen organisatie en omgeving in hoofdstuk 2 dan komen we tot de 
conclusie dat er sprake is van een 'enacted environment'. Afhankelijk van . 
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contextuele factoren kiezen innoverende ondernemingen hun omgeving. Om 
Child te parafraseren (1972: 10) kunnen we stellen dat het dee! van de 
omgeving dat door de innoverende onderneming relevant geacht wordt 
afhankelijk is van de functies die die onderneming op dat moment uitvoert. 
Vanuit een beleidsoogpunt waren de resultaten eveneens interessant. In de 
eerste plaats kan gekeken worden naar de invloed van de private en publie
ke kennisinfrastructuur. De bijdragen van de private kennisinfrastructuur aan 
het innovatieproces bleken in 3 van de 15 berekende modelvarianten een 
positieve samenhang te hebben met de behaalde innovatieresultaten. Met 
name de bijdragen van TNO en van commerci!le adviesbureaus bleken 
relevant. Met betrekking tot de publieke kennisinfrastructuur was in twee van 
de 15 uitgevoerde analyses sprake van een significante samenhang. Seide 
gevallen betroffen produktinnovatieprocessen waarbij aan de ene kant een 
positieve relatie gevonden werd en aan de andere kant een negatieve. 
Hieruit blijkt dat de publieke kennisinfrastructuur niet de rol speelt die deze 
groep organisaties in het beleid vaak toebedeeld krijgt. 
In de tweede plaats kan gekeken worden naar de rol van het technologiebe
leid. In drie van de 15 modellen bleek er een significante positieve samen
hang te bestaan tussen het aantal gebruikte instrumenten en de resultaten 
van innovatie. Steeds trad de samenhang op in situaties waarin het innova
tieproces gepaard ging met veel problemen. Op grand hiervan kan men 
concluderen dat het instrumentarium effectief is. lmmers, in de situaties 
waarin de nood het hoogst is, is er sprake van een positieve bijdrage. Daar 
staat tegenover dat deze effectiviteit slechts in een beperkt aantal gevallen 
opgetekend kan worden. Kortom het effect valt tegen. 

10.8 Conclusies 

In dit hoofdstuk werd het in hoofdstuk 5 geformuleerde innovatiemodel 
empirisch ge!xploreerd. In dit model, dat gebaseerd was op de open sys
teem theorie van organisaties en de netwerkbenadering van Hakansson, 
werd innoveren gezien als een transformatieproces waarin input, interne en 
externe hulpbronnen, werd omgezet in output (innovatieresultaten). 
In de analyses die in dit hoofdstuk werden gepresenteerd en besproken 
werden systematisch de samenstellende delen van dit model in hun onder
linge samenhang onderzocht. Daarbij was het enerzijds de bedoeling het 
'embeddedness'-perspectief op het innovatieproces te contrasteren met de 
'lonely innovator'-perspectief. Anderzijds werden theoretische inzichten van 
onder andere Williamson en Maillat op hun empirische waarde geschat. De 
resultaten van de uitgevoerde analyses leidden tot de volgende conclusies. 
Wellicht de belangrijkste vinding was dat 'embeddedness'-perspectief op het 
innovatieproces empirisch bevestigd werd. Niet aileen bleken verschillende 
configuraties van interne en externe hulpbronnen een positieve uitwerking te 
hebben op de resultaten van innovatie (par. 10.4 en 10.7). Bovendien bleken 
externe hulpbronnen de omvang van de R&D-intensiteit mede te beTnvloe
den (par. 1 0.5). 
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In de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat de economi
sche netwerkbenadering gekenmerkt werd door een zekere theoretische 
armoede. De benadering bleek niet in staat richtinggevende uitspraken te 
doen over de gebruikte concepten. De meerwaarde van dit hoofdstuk 
bestond eruit dat op grond van empirisch onderzoek getracht werd bedoelde 
richtingen te vinden en te analyseren. 
Onze bevindingen bevestigden inderdaad het theoretische stand punt van de 
economische netwerkbenadering namelijk dat economische relaties van 
belang zijn voor het economische functioneren van ondememingen. Maar de 
mate waarin en de wijze waarop dit het geval was bleek sterk afhankelijk te 
zijn van contextuele factoren zoals de sector waarin het innoverende bedrjjf 
actief was, de aard en het niveau van de gerealiseerde innovaties en de 
mate waarin tijdens het innovatieproces kennistekorten optraden. 
Bezien naar sectoren bleek dat de door Pavitt beschreven patronen van 
technologische innovatie zich in grote lijnen inderdaad voordeden. Voor de 
innoverende bedrijven in Noord-Brabant moest echter enige nuancering 
worden aangebracht. Vaak bleken in bepaalde sectoren naast leveranciers 
ook afnemers een belangrijke invloed te hebben. Op verschillende plaatsen 
in het hoofdstuk werd geconstateerd dat bedrijven met ingrijpende produkt
en procesinnovaties het dichtst in de buurt kwamen van de typering 'lonely 
innovator'. Het waren juist de incrementele innoveerders die hun exteme 
omgeving mobiliseerden. Zowel de sectorale patronen als de patronen 
gevonden bij het niveau van produkt- en procesinnovaties konden verklaard 
worden met behulp van de theoretische perspectieven van HAkansson. De 
specifieke configuraties van heterogene hulpbronnen in sectoren en bij 
innovaties kunnen aileen dan effici~nt gecombineerd worden met andere 
externe hulpbronnen als er sprake is van enige compatibiliteit tussen interne 
en externe hulpbronnen. 
Een tweede belangrijke conclusie ligt in het verlengde van de eerste. Zowel 
de analyses in paragraaf 10.3 (innovatieredenen en -resultaten) als die in de 
paragrafen 10.4 en 10.7 sloten qua bevindingen aan bij de gevoerde theoreti
sche discussies in de hoofdstukken 2 en 5. In die hoofdstukken ging het 
onder meer over de wisselwerking tussen organisatie en omgeving en de 
wijze waarop de economische actor geconceptualiseerd werd. Wat de 
wisselwerking tussen organisatie en omgeving betrof, kon geconcludeerd 
worden dat sprake was van 'enactment'. lnnoverende organisaties kozen, in 
de vorm van verworven externe hulpbronnen, voor dat deel van de omgeving 
dat hen op dat moment het beste paste. Hieruit volgde tevens dat een 
voluntaristisch perspectief op de economische actor empirische waarde had. 
Onze analyses lieten zien dat innoverende ondernemingen autonomie 
bezittende, zelfsturende, pro-actieve actoren waren, die onder wisselende 
condities andere keuzen maakten. De innoveerders benutten onder andere 
omstandigheden andere delen van hun orngeving. Deze interacties stelden 
hen in staat effectiever te innoveren. 
Drie bevindingen willen we hier nog voor het voetlicht brengen. In de eerste 
plaats de resultaten van de analyses over R&D-samenwerking met leveran
ciers. Op basis van op de transactiekostentheorie gelnspireerde operationali-

343 



seringen bleek de mate van kennisoverdracht tussen leverancier en afnemer 
in veel sterkere mate de kans op een samenwerkingsverband te beTnvloeden 
dan de ervaren afhankelijkheid van leveranciers. Enerzijds ontkrachtte dit de 
betekenis die Williamson in zijn transactiekostentheorie hechtte aan de 
dimensie specificiteit, terwijl anderzijds de analyseresultaten de zienswijze 
van Hakansson bevestigden. Hij stelde dat technologische innovatie een 
'netwerk-produkf was waarbij kennisontwikkeling het resultaat was van 
interactie tussen leverancier en afnemer (zie par. 5.3.1 ). 
In de tweede plaats de user-producer relaties. Onze analyses van het 
gebruik van interne en de verwerving van externe hulpbronnen onder 
wisselende probleemniveaus bij innovatie resulteerden in een nuancering 
van de betekenis van user producer relaties voor het innovatieproces. 
Bijdragen van belangrijke klanten bleken relevant voor incrementele inno
veerders met weinig problemen. Bij oplopende kennistekorten werden er niet 
aileen meer externe hulpbronnen gebruikt, maar juist ook andere. Bij een 
moeizaam verlopende throughput was de bijdrage van belangrijke klanten 
niet toereikend. Bijdragen van belangrijke leveranciers en andere onderne
mingen werden dan relevant. 
Tenslotte, in de derde plaats, het technologiebeleid. De relatie tussen de 
bijdragen van het technologiebeleid en de resultaten van innovatie bleken 
erg gevoelig voor contextuele factoren. Nu bleek weliswaar dat deze bijdra
gen vooral bij innoveerders met veel problemen een positief effect sorteer
den, maar daar stond tegenover dat de invloed van het technologiebeleid in 
het algemeen beperkt was. Een gunstige uitzondering hierop was de invloed 
van de bijdragen van het technologiebeleid op de kans op R&D-samenwer
king met leveranciers. Een en ander neemt niet weg dat op grond van onze 
analyseresultaten vraagtekens gezet kunnen worden bij de effectiviteit van 
het instrumentarium. 
Ter afsluiting vatten we de rode lijn van dit omvangrijke hoofdstuk in een zin 
samen: 'no innovating business is an island in a faceless sea of market 
relations'. 
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11. lndustriele netwerkrelaties, innovatie en regio 

11.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk worden twee onderwerpen aan de orde gesteld. Voortbou
wend op het netwerkmodel van Hakansson concentreren we ons in de 
eerste plaats op die economische relaties die door ondernemingen het meest 
van belang geacht worden voor hun innovatieproces. In hoofdstuk 10 bleek 
dat economische actoren uit de bedrijfskolom een betekenisvolle invloed op 
het innovatieproces uitoefenden. Dit resultaat wordt nu verder uitgediept. Er 
zal worden onderzocht welke type leverancier of afnemer van belang is. 
Tevens zal worden ingegaan op een aantal kenmerken van deze innovatieve 
relaties. Via deze werkwijze wordt op het niveau van dyadische relaties 
tussen de innoverende actor en een leverancier of afnemer een empirische 
invulling gegeven aan het economische netwerkmodel van Hakansson. 
Activiteiten, in de vorm van economische ruil en innovatie, worden via 
actoren in samenhang gebracht met kenmerken van relaties. Dit deel van het 
hoofdstuk heeft tot doel te Iaten zien dat het innovatieproces van een 
economische actor ingebed is in de exteme omgeving, waarbij de innovatie
ve relaties met de actoren in omgeving specifieke kenmerken hebben. 
Het tweede onderwerp sluit aan op de gevoerde discussie over de relatie 
tussen innovatie en regio. In feite gaan we in op de vraag 'Innovation: does 
space matter?'. In de eerste plaats zal onderzocht worden welke kenmerken 
van actoren en hun innovatieve relaties van invloed zijn op de ruimtelijke 
inbedding van deze relaties. In feite wordt hier een ruimtelijke economische 
variant van het economische netwerkmodel van Hakansson gepresenteerd. 
In de tweede plaats wordt een empirische toepassing van de ruimtelijke 
omgevingsbenadering gepresenteerd. Hierbij staat enerzijds de vraag 
centraal of bedrijven die in urbane regia's zijn gevestigd innovatiever zijn, 
terwijl anderzijds de aandacht uitgaat naar de inbedding van het innovatie
proces. 

11.2 Kenmerken van innovatleve relaties 

11.2.1 lnleiding 

De economische netwerkbenadering beschrijft economische structuren in 
termen van netwerken en tracht het handelen van de in het netwerk ver
vlochten actoren te begrijpen in het Iicht van de verschillende posities die zij 
in het netwerk innemen. Via deze zienswijze opereren bedrijven niet in 
'faceless' omgevingen, maar krijgt de omgeving een structuur met bepaalde 
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eigenschappen. Nu werd in hoofdstuk 4 gesteld dat economische netwerken 
bestonden uit actoren, activiteiten en hun onderlinge relaties. Er werd daar 
betoogd dat een economische relatie een vorm van exteme coOrdinatie was 
via welke een aantal activiteiten, zoals innovatie, met elkaar verbonden 
werden. Hierbjj was economische ruil een noodzakelijke, maar onvoldoende, 
voorwaarde voor de karakterisering van een dergelijke relatie. Naast het 
bestaan van ruil als dominant kenmerk van de economische relatie werd in 
de economische netwerkbenadering een aantal andere dimensies onder
scheiden. Gedacht kan worden aan kenmerken zoals stabiliteit, afhankelijk
heid, contactfrequentie of de mate van kennisoverdracht. 
Nu werd aan het einde van hoofdstuk 5 geconcludeerd dat de economische 
netwerkbenadering niet in staat was op een systematische wijze richtingge
vende samenhangen tussen de door haar aangedragen concepten aan te 
brengen. Op grond hiervan werd gesteld dat de benadering eerder 
beschrijvend dan verklarend was en dat niet gesproken kon worden van een 
economische netwerktheorie. Bovendien bleek men er vaak van uit te gaan 
dat de veronderstelde samenhangen zich onafhankelijk van de context voor
deden. Met andere woorden, de wijze waarop netwerkrelaties functioneren 
was kennelijk niet afhankelijk van de sector waarin een ondememing actief 
was of van het type innovatie dat gerealiseerd werd. 
Nu werd in hoofdstuk 10 reeds in algemene zin op dit thema ingegaan. Daar 
werd meerdere malen geconstateerd dat onder meer de sector, de aard van 
de innovaties en het aantal innovatieproblemen relevante factoren waren 
voor de mate waarin en met welke actoren genetwerkt werd. In de genoem
de analyses werd echter weinig aandacht geschonken aan de specifieke 
kenmerken van deze relaties 1• 

Ten einde te komen tot een analyse van kenmerken van economische 
netwerkrelaties beperken we ons hier tot die /everancier of afnemer die door 
de betreffende innoverende focale actor gezien wordt a/s de exteme partij 
met de meeste invloed op het innovatieproces. In een exploratieve beschrij
ving wordt in paragraaf 11.2.2 een aantal karakteristieken van innovatieve 
netwerkrelaties in beeld gebracht. Hierbjj wordt getracht verschillen tussen 
sectoren en typen innoveerders op te sporen. Op basis van het bovenstaan
de kan vraagstelling 11.1 geformuleerd worden: Welke zijn de verschillen 
tussen (1) sectoren, (2) incrementele en ingrijpende innoveerders wat betreft 
de kenmerken van hun innovatierelaties? 

In paragraaf 5.3.2 werd de betekenis van de economische netwerkbenade
ring voor de analyse van innovativiteit besproken. Er werd betoogd dat het 
proces van kennisverwerving verschillende vormen aan kan nemen. Hierbjj 
wezen eigen R&D-inspanningen, 'learning by doing' en 'learning by using' op 
het interne proces van kennisproduktie. Daarnaast was het mogelijk dat 
kennis extern verworven en benut werd ('learning by interacting'). Ten einde 

1 Dit is oak niet verwonderlffk aangezien het zeer moei/Uk is om algemene uitspraken te doen 
over naar hun aard zeer verschillende economische retaties. 
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deze processen van kennisvermeerdering mogelijk te maken dienden 
innoverende ondememingen te opereren in structuren die dergelijke proces
sen ondersteunden. Hakansson was van mening dat netwerken deze functie 
vervulden omdat zij voldeden aan tenminste twee basisvoorwaarden: 
stabiliteit en variatie. Deze basisvoorwaarden maakten het mogelijk dat een 
innoveerder zijn exteme omgeving kon gebruiken voor het verzamelen van 
kennis voor een efficient gebruik van heterogene hulpbronnen. Hierbij werd 
een belangrijke rol toebedacht aan de stabiliteit van een economische relatie. 
Kennisoverdracht en leereffecten konden in zijn ogen slechts optreden als er 
sprake was van een stabiele economische relatie. Het ligt dan ook voor de 
hand te onderzoeken of deze voor de economische netwerkbenadering 
belangrijke hypothese ook empirisch vastgesteld kan worden. In vraagstel
ling 11.2, die in paragraaf 11.2.3 wordt uitgewerkt, wordt deze samenhang 
onderzocht: In welke mate hangt de stabiliteit van een innovatieve economi
sche relatie samen met de mate van kennisoverdracht in daze relatie? 

Volgens de economische netwerkbenadering hebben economische relaties 
specifieke functies in het innovatieproces. Het gaat (zie paragraaf 5.3.1) 
enerzijds om het coordineren en mobiliseren van exteme hulpbronnen, terwijl 
anderzijds kennisontwikkeling en -verspreiding van belang geacht wordt. Met 
name de door Granovetter onderscheiden 'strong' en 'weak ties' vormen in 
dit verband een welkome aanvulling. Via dit onderscheid worden namelijk de 
kenmerken van een economische relatie gekoppeld aan de kennisfunctie van 
die relatie in het innovatieproces. In paragraaf 11.2.4 worden op basis van de 
ideeen van Granovetter sterke en zwakke bindingen geconstrueerd en wordt 
onderzocht of dit onderscheid van belang is voor de kennisoverdracht in 
innovatieve relaties. 
lndien Granovetter's onderscheid tussen sterke en zwakke bindingen van 
toepassing wordt verklaard op economische relaties zou verondersteld 
kunnen worden dat bedrijven met een hogere innovativiteit vaker over 
zwakke bindingen zouden moeten beschikken. Sterk innovatieve bedrijven 
zijn immers voortdurend op zoek naar nieuwe kennis. Het zijn juist de 
zwakke bindingen die bedrijven met deze nieuwe kennis in aanraking zouden 
moeten brengen. Vraagstelling 11.3 luidt dan ook: Verschillen bedrijven met 
'strong' of 'weak ties' wat betreft hun innovativiteit? 
Vraagstelling 11.4 richt zich op de samenhang tussen de sterkte van een 
binding en de mate van kennisoverdracht in de relatie. In feite stelt Granovet
ter dat het om een negatieve samenhang zou moeten gaan. Naarmate de 
binding tussen twee actoren sterker is, is de kennisintensiteit van de relatie 
lager. Hierbij gaan we er vooralsnog vanuit dat wat voor sociale relaties geldt 
ook op innovatieve economische relaties van toepassing is. Vraagstelling 
11.4 luidt: In hoeverre hangt de sterkte van een binding samen met de 
kennisintensiteit van de relatie en in hoeverre is daze samenhang verschil
lend voor (1) het gemiddelde opleidingsniveau in de ondememing; (2) de 
R&D-intensiteit; en (3) het niveau van de gerealiseerde innovaties? 
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lnnoverende bedrijven kunnen verschillende redenen hebben om een relatie 
aan te gaan of in stand te houden. In paragraaf 11.2.4 zullen deze redenen in 
beeld worden gebracht. Hierbij zal getracht worden om bedrijven met 
dezelfde set redenen in groepen in te delen. Vervolgens zal worden nage
gaan of er verschillen optreden in de kenmerken van de innovatieve relaties 
tussen deze groepen. Vraagstelling 11.5 wordt hierbij als leidraad gebruikt: 
Welke groepen bedrijven met dezelfde redenen voor het aangaan van 
innovatierelaties kunnen worden onderscheiden en in hoeverre treden er 
verschillen op tussen deze groepen wat betreft de kenmerken van hun 
innovatierelaties? 
In paragraaf 11.2.5 worden de belangrijkste conclusies van het eerste deel 
van dit hoofdstuk samengevat en van commentaar voorzien. 

11.2.2 Dimensles van innovatleve relaties 

Hoewel economische ruil het dominante kenmerk is van een relatie, is men 
in de netwerkbenadering van mening dat niet aileen dit kenmerk in beschou
wing moet worden genomen. De economische relatie is niet aileen een 
kanaal via welke goederen geruild worden. Zoals uit de paragrafen 4.5.3 tot 
en met 4.5.5 blijkt, worden in dergelijke relaties tevens afhankelijkheden 
geproduceerd, activiteiten op elkaar afgestemd, kunnen door kennisversprei
ding hulpbronnen worden verbeterd en krijgen de interacterende partijen een 
identiteit waarbij de ontwikkeling van vertrouwen een belangrijke rol speelt. 
Hieruit volgt dat in een empirische beschrijving van economische relaties 
naast de economische betekenis van de relatie andere dimensies in be
schouwing moeten worden genomen. Via de beantwoording van vraagstel
ling 11.1 wordt getracht deze dimensies in beeld te brengen. 
Op basis van de uitspraken die in de economische netwerkbenadering 
worden gedaan (zie paragraaf 4.4.3) mag worden verwacht dat innovatierela
ties de volgende kenmerken zullen bezitten: (1) De economische betekenis 
van dit type relaties is vaak aanzienlijk; (2) innovatierelaties hebben een 
duurzaam karakter; (3) deze relaties kennen een hoge contactfrequentie; (4) 
de relaties kennen een hoge kennisintensiteit; (5) de relaties hebben vaak 
een lage formalisatiegraad. 

Operationaliseringen: 
Hiervoor is reeds gesteld dat de analyses beperkt worden tot die leverancier 
of afnemer die volgens de innoverende onderneming het meest heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van innovaties. Dit betekent dat vooraf 
twee dimensies van een relatie worden ingevuld. In de eerste plaats beper
ken we ons tot relaties waarin economische ruil plaatsvindt. Er worden 
goederen (input) aan de innoverende ondememing geleverd of de innoveren
de onderneming Ievert goederen (output) aan afnemers. In de tweede plaats 
is er reeds een bepaalde vorm van belnvloeding gekozen, namelijk beTnvloe
ding van het innovatieproces. Binnen deze twee inperkingen wordt onder
zocht welke de karakterstieken zijn van deze relaties. In overzicht 11.1 wordt 
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beschreven welke kenmerken van innovatierelaties onderzocht zullen 
worden. Hierbij sluiten wij ons aan bij dimensies van relaties die in het 
netwerkonderzoek gebruikelijk zijn (zie paragraaf 4.4.3). 

OVerz t 11.1: JDerat1ona ISenn en van de enme 0 r . k en van mnovatierelat s rk ie 

Label Variabele Omschrijvlng 

EB Economische Het percentage van de totale inkoopwaarde dat van 
betekenis deze leverancler wordt betrokken 

Het percentage van de omzet dat bij deze afnemer 
wordt afgezet 

TYPE Typeleveranclerof De economlsche activiteit die door de betrokken leve-
afnemer rancier of afnemer wordt ultgevoerd 

Rl Reglonale inbeddlng De regio waarin de betrokken leverancler of afnemer 
is gevestigd 

DUUR Duur van de relatie Het aantal jaren dat de relatie met deze leverancler of 
afnemer bestaat 

CF Contactfrequentie De frequentle van de contacten met deze leverancier 
ofafnemer 

KO Kennisoverdracht Frequentie waarmee leveringen van deze leverancler 
gepaard gaan met overdracht van kennis; 
Frequentie waarmee leveringen aan deze afnemer 
gepaard gaan met overdracht van kennis 

FORM Formatisatie De wijze waarop leveringen van deze leverancler 
contractueel worden vastgelegd 
De wijze waarop leveringen aan deze afnemer con-
tractueel worden vastgelegd 

De omvang van de economische ruil die via een innovatieve relatie plaats
vindt wordt gemeten met de variabele EB (economische betekenis). Als het 
een relatie betreft met een leverancier, wordt de economische betekenis 
uitgedrukt in het percentage van de totale inkoopwaarde dat van deze 
leverancier betrokken wordt. In het geval dat het om een afnemer gaat wordt 
gevraagd welk aandeel deze afnemer in de totale omzet heeft. 
De variabele TYPE meet een actorkenmerk en wei het type leverancier of 
afnemer waarmee de relatie onderhouden wordt. Wat betreft leveranciers 
worden vier categorie!n onderscheiden2

• De afnemers die het meest hebben 

2 Het gaat om leveranciers van (1) grond- en hulpstoffen; (2) produktonderdelen en • 
componenten; (3) machines en gereedschappen en (4) kennis en informatie (adviesorgsnisaties 
en/of -instanties) 
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bijgedragen aan de totstandkoming van innovaties binnen de onderneming 
worden in 6 groepen onderscheiden3

. 

De ruimtelijke spreiding van de innovatierelaties wordt gemeten met de 
variabele Rl (ruimtelijke inbedding). lnnoverende bedrijven is de vraag 
voorgelegd: 'In welke regio is deze leverancier/afnemer gevestigd?'. Er kon 
gekozen worden uit vier antwoordmogelijkheden4

• Met name de eerste 
antwoordmogelijkheid verdient enige toelichting. Hoewel 'binnen een straal 
van 20 km' enigszins arbitrair oogt, is deze grens niet willekeurig gekozen. 
Omdat Noord-Brabant de provincia is waarin bedrijven onderzocht zjjn moet 
rekening gehouden worden met de geografische schaal van dit gebied. Als 
vanuit de Brabantse steden, waar zich het grootste deel van de economische 
bedrijvigheid afspeelt, gerekend wordt met een straal van 20 km wordt 
bereikt dater een indeling ontstaat die de provincia globaal in vieren deel~. 
Op deze wijze ontstaan in feite nodale regia's: stedelijke economiean met 
aanliggende gebieden die onder hun invloedssfeer liggen. In het tweede deel 
van dit hoofdstuk gaat deze variabele een belangrijke rol spelen in de 
analyses. 
De stabiliteit van een relatie wordt in beeld gebracht met de variabele DUUR. 
Deze meet het aantal jaren dat de innovatierelatie bestaafl. Een andere 
karakteristiek van een relatie is de contactfrequentie. In de literatuur (o.a. 
Commandeur, Moerman & Taal, 1989: 213) wordt gesteld dat de frequentie 
van de uitwisselingen in het netwerk mede van belang is voor de coOrdinatie 
in een netwerk. Zeker als het gaat om de realisatie van innovaties mag, 
gezien het onzekere karakter van deze activiteit, verwacht worden dat het 
om niet-gestandaardiseerde uitwisselingen gaat die veelvuldig overleg 
vereisen. De variabele CF meet de contactfrequentie van de innovatierelatie. 
Bedrijven werd gevraagd hoe vaak men contact had met de betrokken 
leverancier of afnemer7

. 

Een belangrijk kenmerk van de inhoud van een innovatierelatie is de mate 
van kennisoverdracht. Zowel bij Hakansson als bij Grannovetter speelt deze 
variabele een prominente rol. Met de variabele KO wordt de mate van 
kennisoverdracht gemeten. De bedrijven is de volgende vraag gesteld: 'Hoe 

3 De volgende 8 groepen worden onderscheiden: <1> consument; <2> detailhandel; <3> 
groothandel; <4> industriele gebroiker; <5> industriele groothandel; <8> verkooporganisatie. 

4 <1> Binnen een straal van 20 km rand de eigen vestigingsplaats; <2> Elders in zuid
Nederland; <3> Elders in Nederland; <4> Buiten Nederland. 

6 Het gaat dan om de regia's West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Noord-Brabant. 

6 Antwoordmogelijkheden: < 1> minder dan 2 jaar; <2> 2 tot 5 jaar; <3> 5 tot 10 jaar; <4> 10 
tot 15 jaar; <5> 15 jaar of meer. 

7 Antwoordmoge/ijkheden: <1> dage/ijks; <2> wekelijks; <3> maande/ijks; <4> eens per 
kwertaal; <5> eens per halfjaar. 
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vaak gaan leveringen van/aan deze leverancier/afnemer gepaard met 
kennisoverdracht zoals technische begeleiding bij gebruik, aanwijzingen 
en/of suggesties voor gebruik?'8• 

Het laatste kenmerk dat aan de relatie gemeten wordt is de mate van 
formalisatie (FORM). Vanuit de literatuur (o.a. Williamson) wordt gesteld dat 
innovatierelatie een lage formalisatiegraad kennen. Een argument hiervoor is 
dat een hoge formalisatiegraad de innoverende actoren teveel beperkingen 
oplegt. lmmers, zo luidt de veronderstelling, geformaliseerde relaties (o.a. 
contracten} zijn niet effectief bij het reguleren van onzekerheid en eventuele 
conflicten die in een innovatieve relatie be- of ontstaan 

Resultaten: 
De analyseresultaten worden in drie delen gepresenteerd. Eerst wordt 
nagegaan welke verschillen er met betrekking tot de innovatierelaties 
bestaan tussen de sectoren. Vervolgens worden deze verschillen onderzocht 
voor respectievelijke kleine, middelgrote en grote innoverende ondememing
en en naar type en aard van de gerealiseerde innovaties. 
In tabel Xl.1 in de bijlage wordt ingegaan op de relatiekenmerken in het geval 
de belangrijkste innovatiepartner een leverancier is. De uitsplitsing naar aard 
van de leveranties (TYPE) laat zien dat leveranciers van machines en 
gereedschappen door ruim 45% van de innoverende ondememingen gezien 
worden als de belangrijkste exteme hulpbron voor de realisatie van innova
ties. Bijna 30% geeft aan dat dit geldt voor leveranciers van produktonderde
len en -componenten, terwijl bijna 18% aangeeft dat de belangrijkste innova
tierelatie aan~egaan is met een leverancier van grond- en hulpstoffen. 
De verdeling over de sectoren toont aan dat leveranciers van machines en 
gereedschappen met name in de sectoren supplier dominated en scale 
intensive een belangrijke rol spelen. Ruim 50% van de innoveerders in deze 
twee sectoren geeft aan dat de belangrijkste innovatierelatie uit deze catego
rie leveranciers afkomstig is. Daamaast blijken in de sector supplier domina
ted ook leveranciers van grond- en hulpstoffen van belang. De door Pavitt 
veronderstelde dominante rol van leveranciers op de innovatieprocessen in 
deze sector wordt hier nogmaals bevestigd. Hieraan wordt nu toegevoegd 
dat het om specifieke groepen leveranciers gaat: leveranciers van grond- en 
hulpstoffen en machines en gereedschappen. 
Twee sectoren wijken duidelijk af van het algemene beeld. In de eerste 
plaats blijkt dat de innovatieprocessen van specialised suppliers vooral onder 
invloed staan van leveranciers van produktonderdelen en -componenten. Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de machine- en instrumenten-

8 Antwoordmogelijkheden: <1> nooit; <2> soms; <3> regelmatig; <4> vaak; <5> altijd. 

9 Er is een significant verschil tussen de sectoren wat betreft hun type innovatierelaties. 
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bouwers die deze sector bevolken vooral produktinnovaties realiseren 10 (zie 
ook hoofclstuk 7). De tweede afwijking betreft de sector science based. De 
verdeling over de onderscheiden typen leveranciers is in deze sector het 
meest even redig. Dit sluit aan bij hetgeen reeds in hoofclstuk 10 geconclu
deerd is. Daar bleek dat bedrijven uit deze sector hun exteme hulpbronnen in 
de 'breedte' benutten. 
Overigens is het opvallend dat de advies- en kennisinstellingen in vier van de 
vijf sectoren, de sector business services is de uitzondering, een marginate 
rol spelen in de innovatieprocessen. De geringe betekenis van de publieke 
en private kennisinfrastructuur voor het industriele innovatieproces die in 
hoofdstuk 10 reeds is genoteerd, wordt hier nogmaals bevestigd. 
De economische betekenis van de innovatierelatie wordt afhankelijk van de 
aard van de leveranties op twee manieren tot uitdrukking gebracht. Als het 
gaat om leveranciers van machines en gereedschappen wordt de economi
sche betekenis van de relatie gemeten via het percentage machines en 
gereedschappen dat van een bepaalde leverancier wordt betrokken (EB2). In 
de overige gevallen wordt de economische betekenis van de innovatierelatie 
uitgedrukt in een percentage van de totale inkoopwaarde11

• De resultaten 
kunnen als volgt worden samengevat: 
Het blijkt dat 1 op de 5 bedrijven 40% of meer van de totale inkoopwaarde 
(EB1} van deze ene leverancier betrekt. In drie sectoren ligt dit percentage 
hoger. Het gaat om de sectoren supplier dominated, science based en de 
business services. Daar staat tegenover dat gemiddeld de helft van de 
bedrijven aangeeft dat de betrokken leverancier minder dan 20% van de 
totale inkoopwaarde Ievert. Overigens kan nog worden opgemerkt dat er 
tussen kleine, middelgrote en ~rote ondernemingen geen grote verschillen 
geconstateerd kunnen worden 2• Dit is opvallend omdat verwacht mocht 
worden dat met name kleinere bedrijven verbonden zouden zijn met een 
bepaalde leverancier. Een en ander betekent dat voor innovatie belangrijke 

10 Nad&re analyS&s leren dat 66% van d& bedrijvan die in d& beschouwd& period& vooral 
procesinnovaties realiseerden leveranciers van machines en gereedschappen als hun belangrijke 
innovatierelatle san de inputzljde noemen. Bedrijven met hoofdzakelijk produktinnovaties noemen 
vooralleveranciers van produktond&rdelen en -componenten (46%). 

11 Voor d&ze wijze van meting van d& economische betekenis van leveranties van machines 
en gereedschappen is d& volgend& red&nering gevolgd. De aanschaf van machines en 
gereedschappen is voor d& meeste ondememingen &en incidentele gebeurlenis. Meting via een 
percentage van de inkoopwaarde zou kunnen betekenen dat toeval een grote rol kan spelen, 
omdat sommige bedrijven op het moment van meting toevallig wei een aanschaf hebben en and&re 
niet. Door te vragen naar hat aand&el machines en gereedschappen dat van daze leverancier is 
betrokken WOldt naar verwachting een betrouwbaarder beeld verkregen van d& economische 
betekenis van de relatle. 

12 Het perc&ntage bedrijven dat 40% of meer van een bepaalde /everancier afneemt: 
K/einbedrijf (26%), Midd&nbedrijf (16,6%) en Grootbedrijf (24%). 
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leveranciers niet noodzakelijk qua inkoopwaarde belangrijke leveranciers 
zijn. 
De economische betekenis van de relaties met leveranciers van machines 
en gereedschappen (EB2) is aanzienlijk te noemen. Ruim 38% van aile 
bedrijven geeft aan dat 40% of meer van aile machines en gereedschappen 
geleverd worden door deze leverancier. Voor de sectoren science based en 
business services loopt dit percentage zelf op tot respectievelijk 50,1% en 
61,2%13• 

De ruimtelijke concentratie van de innovatierelaties met leveranciers is 
aanzienlijk te noemen. Ongeveer een derde van aile bedrijven stelt dat de 
genoemde leverancier in de regio Zuid-Nederland14 gevestigd is. Dit blijkt 
met name te gelden voor de sector specialised suppliers. Bijna 43% van de 
bedrijven in deze sector geeft aan dat bedoelde leverancier in de regia Zuid
Nederland is gevestigd. Ter verklaring van deze resultaten kan enerzijds 
gesteld worden dat de omvang van de onderneming hier een rol speelt15

• 

Kleine ondernemingen blijken anders gezegd ook wat betreft hun innovatie
relaties aan de inputzijde regionaal ingebed. Anderzijds is de aard van de 
leveranties ook van invloed. Vooral innovatierelaties met leveranciers van 
produktonderdelen en -componenten worden gekenmerkt door een relatief 
starke ruimtelijke concentratie16• In het tweede deel van dit hoofdstuk komen 
we uitvoerig terug op dit onderwerp. 
De innovatieve relaties met leveranciers blijken een stabiel karakter te 
hebben. Bijna 60% van de innoveerders geeft aan dat de door hen genoem
de relatie 5 jaren of Ianger bestaat. Hierbij zijn er nauwelijks verschillen 
tussen de sectoren te bespeuren. 
Ruim 35% van de innoveerders stelt dat men wekelijks of vaker contact heeft 
met de door hen genoemde leverancier. De relaties met leveranciers blijken 
bovendien kennisintensief te zijn. Volgens 42% van de innoveerders gaan 
leveringen van de genoemde partij 'vaak' of 'altijd' gepaard met overdracht 
van kennis. De kennisintensiteit van de innovatierelaties blijkt het laagst bij 
leveringen aan de sectoren scale intensive en specialised suppliers. Deze 
lagere percentages worden vooral veroorzaakt door de naar verhouding 
hogere percentages bedrijven die relaties hebben met leveranciers van 

13 Een verschillen-ana/yse wi}st uit dater tussen sectoren sprake is van slgnificante verschillen 
wat betreft de mate waarin zij machines en gereadschappen betrekken. 

14 Zuid-Nederland omvat da provlncles Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. 

15 Percentages Jeveranclers in regio Zuid-Nederland: Kleinbedri}f (39,2%), Mlddenbedri}f 
(34, 5%), Grootbedrljf (19, 7%). 

16 Het blijkt dat 41% van de relaties met leveranclers van produktonderdelen en -componenten 
in de regio Zuid-Nederland te vinden zijn. Hetzelfde percentage voor leveranclers van machines 
en gereedschappen bedraagt 28%. 
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grond- en hulpstoffen en produktonderdelen en -componenten17
. Dergelijke 

relaties worden gekenmerkt door een lagere kennisintensiteit. 
Tot slot wordt ingegaan op de mate van formalisatie van de innovatierelatie 
(FORM). Op grond van de cijfers kan worden geconcludeerd dat een groot 
deel van de innoveerders de innovatierelatie met hun leverancier beschou
wen als een 'ongoing relationship'. De lage formalisatiegraad van de relaties, 
dat wil zeggen de hoge percentages 'geen contract', onderstreept deze 
conclusie. 

Niet aileen leveranciers, maar ook afnemers kunnen belangrijke bijdragen 
leveren aan de totstandkoming van innovaties. Daarom is ook voor de 
outputzijde gelnventariseerd welk type afnemer door de focale actor het 
meest van belang wordt geacht voor het innovatieproces. Vervolgens zijn de 
belangrijkste karakteristieken van deze relatie in beeld gebracht (tabel Xl.2, 
bijlage). 
Als het gaat om het type afnemer dan blijken industriele afnemers de lijst aan 
te voeren. Daarna volgen de afzetcategorieen 'handel'18 en 'afnemers finale 
consumptie'19

• Wat betreft de verdelingen binnen de sectoren kunnen twee 
groepen onderscheiden worden. Enerzijds sectoren met een naar verhou
ding hoog percentage innovatieve relaties met industriele afnemers en een 
laag percentage in de categorie 'finale consumptie'. Het gaat em de sectoren 
specialised suppliers, science based en de business services. Anderzijds 
twee sectoren, supplier dominated en scale intensive, met een naar verhou
ding lager percentage relaties met industriele afnemers en een hoger 
percentage in de categorie 'finale consumptie'. Ter verklaring van de gevon
den verdelingen kan worden aangevoerd dat de aard van de voortgebrachte 
produkten hierop van invloed is. In de sectoren supplier dominated en scale 
intensive bevinden zich industriele bedrjjfsklassen, zoals textiel-, schoen- en 
lederindustrie en voedingsmiddelenindustrie, die vaker consumentengoede
ren voortbrengen. De andere genoemde sectoren produceren kapitaalgoede
ren of intermediaire goederen die vaker hun weg vinden naar industriele 
afnemers. 
De resultaten met betrekking tot de kenmerken van de innovatierelaties met 
afnemers kunnen als volgt samengevat worden. Ongeveer 1 op de 5 inno-

17 Uit nadere analyses blljkt dat innovatierelaties met leveranciers van grond- en hulpstoffen 
een lagere kennisintensiteit hebben. Ruim 18% van de bedrijven met een dergelljke relatie zegt 
dat leveringen 'vaak' of 'altljd' met kennisoverdracht gepaard gaan. De percentages voor de 
overige typen leveranciers zljn: produktonderdelen en -componenten (34, 1%), machines en 
gereedschappen (53,2%) en advies- en kennisinstellingen (68,4%). 

18 De afnemerscategorie 'handel' is een samenvoeging van de volgende afzetkanalen: 
(industriiHe) groothandel, agent en verkooporganisatie. 

19 De afnemerscategorie 'afnemer finale consumptie' is een samenvoeging van de 
afzetkanalen 'detailhandel' en 'consument'. 
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veerders geeft aan dat 40% of meer van de omzet bij deze ene afnemer 
gerealiseerd wordt. Daar staat tegenover dat ongeveer de helft van de 
innoveerders minder dan 20% bij deze afnemer afzet. Anders gezegd, ook 
hier geldt dat het niet de noodzakelijk qua omzet belangrijke afnemers zijn 
die het innovatieproces beYnvloeden. Er is sprake van een aanzienlijke 
regionale inbedding van de innovatieve afnemersrelaties. Ruim 42% van 
deze relaties blijkt geconcentreerd in de regia Zuid-Nederland. Ook hier is de 
omvang van de onderneming van invloed op de ruimtelijke spreiding. De 
ruimtelijke inbedding is voor kleine ondernemingen aanzienlijk hoger dan 
voor grate bedrijven. 
De innovatierelaties met afnemers blijken zeer stabiel. Ongeveer 70% van de 
innoveerders geeft aan dat de relatie met de betrokken afnemer 5 jaar of 
Ianger bestaat. De relaties met afnemers kennen tevens een hoge contact
frequentie. Circa driekwart van de innoveerders heeft vaker dan wekelijks 
contact met de genoemde afnemer. Het merendeel van de innoveerders 
beschouwt de relatie met de genoemde leverancier als een 'ongoing', 
structurale relatie. Er zijn echter wei verschillen tussen de sectoren. Met 
name in de sectoren specialised suppliers en business services worden de 
relaties voor een aanzienlijk deel geformaliseerd via contracten met eenmali
ge orders. De voortgebrachte produkten in deze sector, kapitaalgoederen en 
zakelijke diensten op projectbasis zijn hier debet aan. Het gaat hier immers 
om de levering van goederen die vaak eenmalig en klantspecifiek zijn. Met 
name de specificaties worden contractueel vastgelegd. 

Tot slot staan we in deze paragraaf stil bij de innovatieve relaties van 
bedrijven met geleidelijke of ingrijpende proces- of produktinnovaties. Dit 
onderscheid wordt hier nader onderzocht omdat uit de resultaten uit hoofd
stuk 10 blijkt dat incrementele innoveerders die sterker met hun externe 
omgeving zijn vervlochten betere innovatieresultaten behalen. Bedrijven met 
ingrijpende innovaties bleken hoofdzakelijk interne hulpbronnen te gebruiken. 
Gezien deze verschillende mate van verwevenheid zou verondersteld 
kunnen worden dat de kenmerken van de innovatierelaties voor beide 
groepen verschillend zijn. Gezien hun verwevenheid zullen de relaties van 
incrementele innoveerders intensiever moeten zijn omdat dit type innoveer
der meer moeite moet doen voor de coordinatie van hulpbronnen (paragraaf 
5.3.1). 

lnnovatierelaties met leveranciers naar niveau van de lnnovatles 
Als we kijken naar het type leveranciers dat door de twee groepen genoemd 
wordt, dan blijkt dat er een significant verschil bestaat tussen bedrijven met 
geleidelijke en met ingrijpende innovaties2°. Een relatief groat gedeelte van 
de incrementele innoveerders noemt leveranciers van machines en gereed
schappen als belangrijkste relatie, terwijl de bedrijven met ingrijpende 

20 De Chi-kwadraat heeft een signlflcantieniveau van 0,04. 
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innovaties naar verhouding vaker leveranciers van produktonderdelen en -
componenten noemen. Deze verschillen treden op omdat het aandeel 
produktinnoveerders in de groep ingrijpende innoveerders hoog is. Dit type 
innoveerders heeft vaker relaties met leveranciers van produktonderdelen. 
De resultaten die kunnen worden opgetekend ten aanzien van de kenmerken 
van de relaties met leveranciers leveren geen nieuwe inzichten. We kunnen 
dan ook volstaan met te verwijzen naar de gemaakte opmerkingen bij tabel 
Xl.1. Dit geldt echter niet voor de formalisatiegraad van de relaties met 
leveranciers. Hier is wei sprake van een significant verschil tussen de beide 
groepen innoveerders. De incrementele innoveerders blijken hun relaties met 
leveranciers in de eerste plaats te beschouwen als 'ongoing relations'. 
Daamaast blijken contracten voor eenmalige orders van belang. De relaties 
met leveranciers van bedrijven met ingrijpende innovaties kennen eveneens, 
zij het in mindere mate, een lage formalisatiegraad. Daarnaast kan voor deze 
groep bedrijven een naar verhouding hoog percentage bedrijven met lange 
termijncontracten met leveranciers genoteerd worden. 

lnnovatieve relaties met afnemers naar niveau van de innovaties 
Tussen bedrijven met geleidelijke en ingrijpende innovaties kunnen geen 
significante verschillen geconstateerd worden wat betreft het type afnemers 
waarmee innovatierelaties onderhouden worden. Voor beide groepen geldt 
dat industri!le afnemers de belangrijkste bijdragen aan het innovatieproces 
leveren. De geconstateerde kenmerken van de innovatierelaties met afne
mers wijken nauwelijks af van hetgeen reeds in tabel Xl.2 is geconstateerd. 
Hier kan nog aan worden toegevoegd dater ten aanzien van deze kenmer
ken geen significante verschillen gevonden konden worden tussen beide 
groepen innoveerders. 

Met vraagstelling 11.1 wilden we nagaan welke verschillen er waren tussen 
sectoren aan de ene kant en bedrijven met geleidelijke en ingrijpende 
produkt- en procesinnovaties aan de andere kant wat de kenmerken van hun 
innovatierelaties betrof. Slechts in een beperkt aantal gevallen konden deze 
verschillen geconstateerd worden. Verschillen tussen sectoren hadden als 
het ging om inputrelaties betrekking op het type leverancier, de mate waarin 
machines en gereedschappen van een bepaalde leverancier warden betrok
ken en de formalisatiegraad van de relatie. Bij outputrelaties konden geen 
significante verschillen tussen de sectoren opgetekend worden. Wat het 
onderscheid tussen geleidelijke en ingrijpende innoveerders betrof, bleven 
significante verschillen beperkt tot de inputzijde van de onderneming. 
lndien we de analyses over de karakteristieken van de relaties samenvatten, 
kunnen we stellen dat deze relaties hecht en in starke mate ruimtelijk 
geconcentreerd zijn. Deze conclusie is gebaseerd op de volgende onder
zoeksresultaten: 

lnnovatierelaties hebben een duurzaam karakter; 
lnnovatierelaties hebben een lage formalisatiegraad; 
Zij kennan een relatief hoge kennisintensiteit; 
De relaties hebben een hoge contactfrequentie. 
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Hieruit blijkt dat innovatierelaties hecht zijn. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de voor het innovatieproces belangrijke relaties niet noodzakelijk qua 
omzet belangrijke relaties zijn. Als het echter gaat om een innovatierelatie 
met een leverancier van machines en gereedschappen dan blijken innoveer
ders een aanzienlijk deel van deze kapitaalgoederen van een leverancier te 
betrekken. Gezien de invloed die deze categorie leveranciers op het innova
tieproces heeft, mag dit opmerkelijk genoemd worden. 
Zowel aan de inputzijde, maar vooral aan de outputzijde bHjken innovatieve 
relaties gekenmerkt te worden door een relatief sterke ruimtelijke concentra
tie. Ter nuancering van deze bevinding moet opgemerkt worden dat de 
omvang van de ondememing hierbij een rol speelt. Dit betekent dat vooral 
voor het innoverende midden- en kleinbedrijf de regio een relevante entiteit 
blijkt te zijn. 

11.2.3 De samenhang tussen stabiliteit van en kennisoverdracht in 
lnnovatieve relaties 

Vraagstelling 11.2 luidde: In welke mate hangt de stabiliteit van een innova
tierelatie samen met de mate van kennisoverdracht in deze relatie? Deze 
vraag wordt gesteld naar aanleiding van opmerkingen van Hakansson. Hij is 
van mening dat economische netwerken bij uitstek geschikt zijn voor het 
verwerven en benutten van externe heterogene hulpbronnen ten behoeve 
van innovatieprocessen. Netwerken zijn dan structuren die deze processen 
van kennisvermeerdering faciliteren. Stabiliteit is hierbij een noodzakelijke 
basisvoorwaarde, omdat kennisverwerving en leerprocessen tijd kosten. Op 
grond hiervan is het de verwachting dat stabiliteit en kennisintensiteit positief 
samenhangen. 

Operationaliseringen: 
De operationaliseringen van de in de analyse betrokken variabelen kunnen 
gevonden worden in overzicht 11.1. 

Resultaten: 
De resultaten die hierna gepresenteerd en besproken zullen worden hebben 
steeds betrekking op innovatierelaties aan de inputzijde van innoverende 
ondernemingen. In tabel 11.1 worden Spearman rangcorrelaties21 gepresen
teerd die betrekking hebben op: (a) de totale populatie en (b) op een aantal 
deelpopulaties, te weten: (1} sectoren; (2} type leverancier; (3) personele 
omvang van de onderneming; (4) niveau van de gerealiseerde innovaties; en 
(5) de regio van vestiging van de betrokken leverancier. 

21 Er is sprake van een vraagstelling waarin ssmenhang onderzocht WOldt. Beide variabelen 
hebben een orr:linael meetniveau. Dit leidt tot de conclusie dat de Speatman nmgconelatie gebruikt 
moet worden. 
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Tabel11.1 De samenhana tussen duur van de relatie en de kennisintensiteit 

Sectoren Niveau lnnovaties 

Supplier Dominated 0,20* (n=70) Geleidelijk 0, 15** (n=232) 
Scale Intensive 0,02 (n=98) lngrijpend 0,08 (n=65) 
Specialised Suppliers 0,16 (n=48) 
Science Based 0,15 (n=56) 
Business Services 0,18 (n=37) 

Type leverancier Regia van vestiging 

Grond- en hulpstoffen 0,05 (n=54) Zuid-Nederland 0, 18** (n=104) 
Produktonderdelen 0, 17* (n=93) Elders Nederland 0,18* (n=104) 
Machines 0,07 (n=143) Buitenland 0,02 (n=100) 
Advies 0,48** (n=19) 

Omvang ondememing Totale popu/atie 

Kleinbedrijf 0,03 (n=51) 0, 13** 
Middenbedrijf 0,23** (n=203) (n=316) 
Grootbedrijf 0,06 (n=60) 

** = p < 0,05; * = p < 0,10 

Voor de totale populatie blijkt er een positieve samenhang te bestaan tussen 
tussen de duur van de relatie met een leverancier en de mate van kennis
overdracht. De hypothese dat naarmate een relatie met een leverancier 
Ianger bestaat er meer kennisoverdracht tot stand komt wordt dan ook 
bevestigd. De gevonden samenhang is weliswaar hoog sjgnificant maar niet 
erg sterk. 
Dit algemene beeld kan worden genuanceerd door de berekende rangcorre
laties voor de onderscheiden deelpopulaties te bekijken. Er worden positieve 
significante samenhangen tussen duur en kennisintensiteit van de innovatie
relatie gevonden voor de volgende groepen bedrijven: (1) bedrijven uit de 
sector supplier dominated; (2) voor bedrijven die een innovatieve relatie 
hebben met een leverancier van advies of met een leverancier van produkt
onderdelen en -componenten; (3) ondernemingen met geleidelijke produkt
en procesinnovaties; en (4) ondernemingen van wie de belangrijkste leveran
cier voor innovatie in Zuid-Nederland of in andere delen van Nederland is 
gevestigd. 
De resultaten bevestigen weliswaar de veronderstelling van Hakansson, 
maar geven er tegelijkertijd een nuancering aan. Zeals gebleken is kan de 
samenhang tussen duur en kennisintensiteit van de innovatierelatie met een 
bepaalde leverancier slechts onder bepaalde condities gevonden worden. 
Zowel de sector waartoe het innoverende bedrijf behoort, als de aard van de 
leveranties, de omvang van de onderneming, het niveau van de gerealiseer
de innovaties en de vestigingsregio van de betrokken leverancier oefenen 
een aanzienlijke invloed uit op de onderzochte samenhang. 
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat stabiele 
economische netwerkrelaties voor specifieke groepen bedrijven relevant 
lijken. Dit kan worden afgeleid als we een combinatie maken van de gege-
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vens uit tabel 11.1. De samenhang tussen duur van de relatie en de mate 
van kennisoverdracht blijkt voor geleidelijke innoveerders te gelden. Uit de in 
hoofdstuk 10 uitgevoerde analyses bleek dat geleidelijke innoveerders vooral 
te vinden waren in het middenw en kleinbedrijf. Hieruit volgde dat voor 
middelgrote en kleine bedrijven met geleidelijke innovaties duurzame relaties 
met leveranciers een vehicel vormen voor kennisoverdracht. 
Bovendien kan worden geconcludeerd dat de regia, in de vorm van de 
hiervoor gefomuleerde nodale regie, een relevante entiteit is in dit verband. 
lmmers, als er sprake is van ruimtelijke ingebedde innovatierelaties met 
leveranciers dan blijken duurzame relaties en kennisoverdracht samen te 
gaan. 

11.2.4 Strong en weak ties: lnnovativiteit van actoren en kennis
overdracht in innovatleve relaties 

In zijn artikel 'The strength of weak ties' legt Granovetter (1973) een relatie 
tussen de kenmerken van een sociale relatie en de functie die een dergelijke 
relatie heeft in processen van kennisoverdracht. Hij komt hierbij tot de 
conclusie dat overdracht van nieuwe kennis vooral via zwakke bindingen tot 
stand komt. Hij verklaart deze samenhang door te wijzen op het feit dat de 
actoren waarmee 'weak ties' bestaan in andere sociale netwerken ingebed 
zijn zodat de kans dat zij over 'nieuwe' informatie beschikken groter is. 
In hoofdstuk 5 werd betoogd dat een dergelijke redenering wellicht ook voor 
economische relaties van toepassing was. lndien dit juist is, zou dat een 
ondersteuning betekenen voor het variatiewargument van Hakansson. Hij 
stelt immers dat naast stabiliteit ook variatie, in de zin van het opbouwen van 
nieuwe relaties, een basisvoorwaarde is voor het efficient gebruik van 
heterogene hulpbronnen. Via deze nieuwe relaties komt de innoveerder in 
contact met actoren die over nieuwe of andere kennis beschikken die 
mogelijk gebruikt kan worden ten behoeve van de verbetering van processen 
of produkten. Op grand hiervan zijn de vraagstelling 11.3 en 11.4 opgesteld. 

Operationaliseringen: 
Granovetter (1973: 1361) stelt dat de sterkte van een sociale binding (waar
schijnlijk) een lineaire combinatie is van de 'amount of time, the emotional 
intensity, the intimacy (mutual confiding), and the reciprocal services which 
characterize the tie'. Als we deze definitie van een 'tie' van toe passing willen 
verklaren op een innovatieve economische relatie, dan moeten de samen
stellende delen van een sociale relatie hun economische equivalenten 
krijgen. Overzicht 11.2 geeft aan welke equivalenten gebruikt zijn. 
Het door Granovetter gebruikte 'amount of time' kan probleemloos vertaald 
worden naar de duur van de relatie met een bepaalde leverancier of afne
mer. Via de vraag 'Hoe lang bestaat de relatie met deze leverancier of 
afnemer?' wordt het aantal jaren gemeten dat de betreffende relatie be-
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staat22. Een hogere waarde van deze variabele betekent een langere 
bestaansduur van de relatie. De factor 'intensity' wordt benaderd via de 
variabele contactfrequentie. Deze variabele meet de frequentie waarmee de 
focale actor contact heeft met een leverancier of afnemer. Een hogere 
waarde betekent een hogere contactintensiteif!3• 

Overzicht 11.2: Economische eauivalenten. 

Granovetter Economische equivalent Operationalisering 

Amount of Duur relatie Het aantal jaren dat een relatie met een leve-
time rancier of afnemer bestaat 

Intensity Contactfrequentie De frequentie van contacten met een leveran-
cier of afnemer 

Intimacy Regionale lnbedding De regio waar de leverancier of afnemer is 
gevestigd 

Reciprocal Economische betekenis Het aandeel van de inkoopwaarde of afzet dat 
services van de relatie door resp. de leverancier wordt geleverd dan 

wei bij de afnemer wordt afgezet 

De factor 'intimacy' Ievert meer problemen op. Granovetter duidt met deze 
factor de mate van overeenstemming en vertrouwen tussen sociale actoren 
aan. Een dergelijke operationalisering is echter niet in onze vragenlijst 
opgenomen. lndien we veronderstellen dat bedrijven die in elkaars nabijheid 
gevestigd zijn elkaar beter kennen, is de ruimtelijke inbedding van een relatie 
een aanvaardbare proxy van het concept 'intimacy'. Het laatste begrip dat 
'vertaald' moet worden is 'reciprocal services'. Het gaat hier om wederzijds 
verleende diensten. Een economische equivalent hiervan is de omvang van 
de economische ruil. Hierbij gaat een inkomende of uitgaande goederen
stroom gepaard met een omgekeerde geldstroom. De omvang van de 
economische ruil wordt gemeten via het aandeel dat een bepaalde leveran
cier heeft in de totale inkoopwaarde, dan wei via het percentage van de 
totale omzet dat bij een bepaalde afnemer wordt gerealiseerd. Een hogere 
waarde van deze variabelen impliceert een grotere omvang van de economi
sche ruil met de betrokken leverancier of afnemer. 
De sterkte van een economische innovatieve relatie kan op basis van het 
bovenstaande gedefinieerd worden als de lineaire combinatie van de duur 
van de relatie, de contactintensiteit, de ruimtelijke inbedding en de economi
sche betekenis (omvang van de ruil). De berekening van de 'strength of a tie' 

22 Antwoordmogelijkheden: <1> minder dan 2 jaar; <2> 2 tot 5 jaar. <3> 5 tot 10 jaar; <4> 10 
tot 15 jaar; <5> 15 jaar of meer. 

23 De antwoordmogelijkheden zijn zo geheroocleerd dat een de hoogste contactfrequentie 
gecodeerd is a/s het grootste getal: <1> eens per halfjaar; <2> elms per kwarlaa/; <3> maanclelijks; 
<4> wekeiQks; <5> dage/ijks. 
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Ievert echter een aantal problemen op. In de eerste plaats is de economische 
betekenis van een relatie met een leverancier van machines en gereed
schappen O£ een andere wijze gemeten dan van de relaties met andere 
leveranciers 4

• Dit probleem is als volgt opgelost. Eerst zijn voor beide 
variabelen zogenaamde z-scores berekend2 

. Dit heeft tot gevolg dat beide 
variabelen dimensieloos zijn geworden, waardoor de variabelen onderling 
vergelijkbaar worden. Door beide variabelen op te tellen en vervolgens te 
delen door twee wordt een gemiddelde omvang van de economische ruil met 
leveranciers verkregen. 
Een tweede probleem heeft betrekking op het feit dat de sterkte van een 
relatie berekend wordt als een lineaire combinatie van verschillende factoren. 
Deze factoren kennen echter verschillende meeteenheden en schaallengten: 
bijvoorbeeld aantal malen per tijdseenheid (variabelen duur en contactinten
siteit) of ruimtelijke afstand (regionale inbedding). De variabelen dienen nu zo 
bewerkt te worden dat zij over dezelfde schaallengten beschikken en tevens 
over hetzelfde meetniveau beschikken. Pas daarna kan de variabele 'sterkte 
van een relatie' berekend worden. Dit is als volgt bereikt. Elk van de vier 
variabelen die de sterkte van een relatie bepalen is bewerkt met een zoge
naamde rank-procedure26

• Hierdoor ontstaan vier ordinate variabelen met 
eenzelfde schaallengte. Vervolgens zijn de vier nieuwe variabelen opgeteld 
tot de nieuwe samengestelde variabele 'sterkte van een innovatieve econo
mische relatie'. Hoe hoger de waarde van deze variabele, hoe sterker de 
relatie geacht wordt te zijn. Met de laatstgenoemde variabele zijn de analy
ses ten behoeve van de vraagstellingen 11.3 en 11.4 uitgevoerd. 

Resultaten: 
Via vraagstelling 11.3 wordt onderzocht welke de verschillen zijn tussen 
bedrijven met 'weak' en 'strong ties' wat betreft de innovativiteit van de focale 
actor. Vanuit Granovetter's theorie is het mogelijk dat verhoudingsgewijs 
innovatieve ondememingen meer 'weak ties' hebben. Deze verwachting is 
gebaseerd op de veronderstelling dat bedrijven die veel innoveren een 
grotere behoefte hebben aan nieuwe kennis en informatie en bij gevolg meer 
gebruik maken van 'weak ties' die hierin voorzien. Voordat dit nader onder
zocht wordt, wordt eerst ingegaan op de vraag of er verschillen zijn tussen 

24 Bij leveranciers van machines en gereedschappen is gemeten walk dee/ van de betrokken 
kapitaalgoederen van deze leverancier won:1t betrokken. Bij de overige leveranciers is gemeten 
welke het aandeel in de totafe inkoopwaarde is. 

25 Een gestandaardlseerde of z-score van een veriabele heeft een rekenkundlg gemiddelde 
van 0 en een standaardafwijking van 1. 

211 Een rank-procedure met drie percentielen heeft tot gevolg dat bij elke genoemde variabe/e 
een Ordinate schaal ontstaat. De eerste 33% van de resondenten op een bepaa/de vraag krijgt de 
waarde 1, dat wit zeggen 'laag', de tweed& 33% krijgt de waarde 2, dat wil zeggen 'niet laag/ niet 
hoog'. De derde 33% krijgt de waarde 3, dat wit/en zeggen 'hoog'. 
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de aard van de relaties met leveranciers en de sterkte van die relaties. In 
tabel 11.2 wordt het antwoord in cijfers gegeven27

. 

Tabel11.2: Focale units onderscheiden naar de aard van de relatles met leveranclers 
en de sterkte van de relatie 

Aardvan de Sterkte van een relatie 
relatie met een 
leverancier Weak Medium Strong 

Grond- en hulpstoffen (n=49) 20,4% 20,4% 59,2% 

Produktonderdelen (n=74) 32,4% 20,3% 47,3% 

Machines (n=129) 45,0% 24,0% 31,0% 

Advies (n=13) 61,5% 7,7% 30,8% 

Totaal (n=265) 37,7% 21,5% 40,8% 

Bijna 41% van de relaties met leveranciers kan aangemerkt worden als een 
sterke binding. Een kleine 38% krijgt het label 'weak tie'. Wat betreft het type 
of de aard van de relatie met een leverancier valt op dat er twee groepen 
onderscheiden kunnen worden. De eerste groep bevat de relaties met 
leveranciers van grand- en hulpstoffen en produktonderdelen en -componen
ten. Een belangrijk deel van deze relaties, respectievelijk 59,2% en 47,3%, 
kunnen aangemerkt worden als sterke bindingen. Het percentage zwakke 
bindingen is duidelijk lager dan dat van de totale populatie. De tweede groep 
bevat relaties met leveranciers van machines en gereedschappen en van 
advies en kennis. De groep wordt gekenmerkt door een naar verhouding 
hoog aandeel zwakke bindingen. Hieraan kan nog worden toegevoegd dater 
sprake is van significante verschillen tussen de typen relaties en de sterkte 
van de economische relaties28

• 

Uit het bovenstaande kan de conclusie getrokken worden dat de innovatieve 
relaties met leveranciers niet per definitie zwakke bindingen zijn. Uit de 
onderste rij van tabel 11.2 blijkt immers dat het percentage zwakke bindingen 
dicht in de buurt ligt van het percentage sterke bindingen. Hier staat tegen
over dat bijna de helft van de innovatierelaties met leveranciers van machi
nes en gereedschappen getypeerd kunnen worden als zwakke bindingen. 
Eerder is geconstateerd (tabel X1.1, bijlage} dat dit type leverancier voor veel 
bedrijven een belangrijke innovatiepartner is. Kortom, uit de analyses blijkt 
dat een en ander genuanceerd benaderd moet worden. Algemene uitspraken 

27 De variabele 'sterke van een relatie' is met behulp van een rank-procedure met 3 
percentielen als volgt gehercodeerd: (0 tot 7) = 1 met het label 'weak'; (8) = 2 met het label 
'medium' en (9-12) = 3 met het label 'strong'. 

28 Chi-kwadraat bedraagt 17,99 met een significantieniveau van 0,006. 
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zoals 'innovatieve relaties zijn zwakke bindingen' blijken niet volgehouden te 
kunnen worden. De aard van de levering en bijgevolg het type leverancier 
blijkt in ieder geval een rol te spelen. 
Na deze verkenning van het type leveranciers concentreren we ons op de 
innovativiteit van de focale actor en vragen ons af of er verschillen bestaan 
tussen bedrijven met zwakke en sterke bindingen wat betreft hun innovativi
teit. In feite wordt innovativiteit dan beschouwd als een resultaat-variabele. 
lmmers, via zwakke bindingen zouden bedrijven vooral nieuwe ideeen 
kunnen genereren die tot produkt- of procesinnovaties leiden. Nu is innovati
viteit een veelvormig verschijnsel. Daarom hebben we ons in de verschillen
analyse bediend van meerdere indicatoren. Tabel Xl.4 in de bijlage geeft een 
overzicht van de bereikte resultaten. 
Zowel onderscheiden naar sectoren als naar aard en niveau van gerealiseer
de innovaties, het percentage hoger opgeleiden en de R&D-intensiteit 
kunnen er geen significante verschillen gevonden worden tussen bedrijven 
met zwakke en sterke bindingen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
bedrijven met zwakke bindingen niet innovatiever zijn dan bedrijven met 
sterke bindingen. Onze veronderstelling dat bedrijven met zwakke bindingen 
innovatiever zijn wordt empirisch niet bevestigd. 
Het ontbreken van significante verschillen kan wellicht als volgt verklaard 
worden. Zwakke bindingen spelen vooral een rol bij het begin van een 
innovatieproces. Nieuwe ideeen of nieuwe informatie vinden via zwakke 
bindingen hun weg naar het innoverende bedrijf. Oat wil echter niet zeggen 
dat deze nieuwe informatie omgezet wordt in innovaties van produkten of 
processen. Tussen idee voor en de realisatie van een innovatie kan veel tjjd 
verstrijken en kunnen vele problemen ontstaan die voorkomen dat er een 1 
op 1 relatie bestaat tussen het gebruik van een zwakke binding en de 
resultaten van innovatie. 

In vraagstelling 11.4 wordt de samenhang tussen de sterkte van een binding 
en de mate van kennisoverdracht tussen een leverancier of afnemer aan de 
orde gesteld. Hierbij formuleren wij de volgende hypothese: Er is een 
negatieve samenhang tussen de sterkte van de binding en de mate van 
kennisoverdracht. In analogie op het betoog van Granovetter wordt veron
dersteld dat naarmate de binding tussen leverancier en afnemer sterker is, 
de mate van kennisoverdracht lager is. 
Deze samenhang wordt geanalyseerd voor aile innoverende ondememingen 
en voor een aantal deelpopulaties. De volgende deelpopulaties worden 
onderscheiden: (a) grootteklassen opleidingsniveau; (b) grootteklassen R&D
intensiteif9; (3) niveau van de innovaties. 
Zowel voor de totale populatie innoverende bedrijven als onderscheiden naar 
grootteklasse R&D-intensiteit en het niveau van de proces- en produktinno
vaties kan geen significante samenhang gevonden worden tussen de sterkte 

29 De grootteklassen PPHO (% hager opge/eiden) en RDI (R&D-intensiteit) zUn geconstrueerd 
met behu/p van een RANK-procedure met vier percentie/en. 
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van een tie met een leverancier en de mate van kennisoverdracht van 
leverancier naar afnemer. Aileen voor de variabele grootteklasse opleidings
niveau kan in twee gevallen een significante samenhang genoteerd worden. 
Voor bedrijven met een percentage hager opgeleiden tussen de 0% en 1 ,5% 
is er sprake van een zeer significante negatieve samenhang tussen de 
sterkte van de tie en de mate van kennisoverdracht. Hier geldt dat naarmate 
de binding zwakker is, de mate van kennisoverdracht hager is. Voor bedrij
ven waarin tussen de 7,1% en de 15,4% hager opgeleiden werken, is 
eveneens een zwakke samenhang gevonden. Opvallend genoeg is er nu 
sprake van een positieve samenhang. Oat wil zeggen naarmate de binding 
tussen leverancier en afnemer starker is, vindt er meer kennisoverdracht 
plaats. 

Tabel11.3: 

0% 
0,1%-2,0% 
2,1%-7,0% 
~ 7,1% 

De samenhang30 tussen de sterkte van een binding en de mate van 
kennisoverdracht naar opleidingsniveau, R&D-intensiteit en niveau van de 
innovaties 

Totale populatie PPHO 

0%-1,5% -0,26** (n=74) 
-0,02 (n = 265) 1,5%-7,0% -0,11 (n = 67) 

7,1%-15,4% 0,20* (n = 69) 
~ 15,5% 0,10 (n =55) 

R&D-intensiteit Niveau innovaties 

-0,12 (n = 95) Geleidelijk proces -0,04 (n = 182) 
-0,05 (n = 56) lngrijpend proces 0,11 (n = 42) 
0,07 (n = 60) Geleidelijk produkt -0,03 (n = 160) 
-0,01 (n = 54) lngrijpend produkt 0,09 (n =48) 

... = p < 0,05; • - p < 0,1 0. 

De analyseresultaten leiden tot de conclusie dat de geformuleerde hypothe
se verworpen moet worden. Slechts in een geval blijkt er sprake te zijn van 
de veronderstelde negatieve samenhang. De betekenis die door Granovetter 
wordt toegeschreven aan 'weak ties' in sociale systemen lijkt voor innovatie
ve economische relaties niet te gelden. Wellicht kan het verwerpen van onze 
hypothese verklaard worden uit de idee dat economische relaties anders 
functioneren dan sociale relaties. In het reeds eerder aangehaalde voorbeeld 
van Granovetter gaat het om de rol van 'weak ties' bij processen van kennis
en informatie-overdracht tussen individuele personen bij het zoeken naar een 
nieuwe baan. Naar aanleiding hiervan kan gewezen worden op tenminste 
twee belangrijke verschillen tussen sociale en economische relaties. In de 
eerste plaats zou betoogd kunnen worden dat economische actoren die 
innoveren en een gebrek aan hulpbronnen (kennis) ervaren het niet uitmaakt 
of dit gebrek opgelost wordt via een sterke of een zwakke binding. De 

30 Er is sprake van een samenhang-vraagstelling waarin twee ordinate variabeien gebruikt 
worden. In dit gevalligt het gebruik van de Spearman rang-correlatie voor de hand. 
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economische noodzaak om de kennis te verkrijgen overheerst. Het ligt 
eerder voor de hand dat kennis betrokken wordt van actoren waarmee een 
vertrouwensrelatie bestaat of die bekend staan om hun kennis en kunde 
ongeacht of het hier gaat om een actor waarmee een sterke of een zwakke 
binding bestaat. 
In de tweede plaats kan de complexiteit van het proces een rol spelen. 
Zwakke bindingen hebben voor innoverende economische actoren vooral de 
functie van zoekkanalen. Via deze bindingen worden nieuwe kennisvelden 
verkend. Nu hebben zwakke bindingen voor sociale actoren dezelfde functie. 
Het is echter aannemelijk dat de context waarin een economische actor 
innoveert complexer is dan de context waarin een sociale actor een baan 
zoekt. lnnoverende actoren worden, om met Hakansson te spreken, niet 
aileen geconfronteerd met heterogene activiteiten maar ook met heterogene 
hulpbronnen en actoren. Tijdens een innovatieproces moet deze heterogeni
teit gecombineerd worden tot een concrete innovatie waarbij zowel via sterke 
als zwakke bindingen relevante kennis en informatie wordt verkregen. Ook 
dit kan er toe leiden dater geen duidelijke samenhang gevonden kan worden 
tussen de twee beschouwde variabelen. 

11.2.5 Criteria voor het aangaan van innovatieve economische rela
ties en kenmerken van deze relaties 

In de literatuur worden verschillende criteria naar voren gebracht die door 
bedrijven gehanteerd worden voor het aangaan van economische relaties. 
Een deel daarvan heeft een overwegend bedrijfseconomische achtergrond. 
Zo noemen Leus & Pellenbarg (1991: 104) de mogelijkheden tot kostenre
ductie en vergroting van de capaciteit als belangrijke criteria bij het aangaan 
van een economische relatie. Ook bij Williamson (1985) speelt kostenmini
malisatie een belangrijke rol. 
Scott ( 1990: 66) plaatst het ontstaan van industri~le produktienetwerken in 
het Iicht van de overgang van het Fordisme naar het Post-Fordisme. Mede 
onder invloed van technologische ontwikkelingen komt er een proces van 
dynamische verticale desintegratie op gang, waarin toeleveren en uitbeste
den een belangrijke vlucht nemen. Een van de gevolgen van dit proces van 
verdergaande arbeidsdeling is het ontstaan van gespecialiseerde onderne
mingen die via hun produktieproces verbonden zijn in produktienetwerken. In 
deze optiek zijn de mate van specialisatie en het kennisniveau van de 
leverancier belangrijke argumenten voor het aangaan van economische 
relaties. 
In de economische netwerkbenadering zijn flexibiliteit en vertrouwen belang
rijke redenen om economische relaties aan te gaan. Zo plaatst Lundvall 
(1993: 56) netwerken tegenover verticale integratie. Hij komt vervolgens tot 
de conclusie dat economische netwerkrelaties ondernemingen meer flexibili
teit bieden dan 'hierarchies'. Dit zou vooral voor innovatieve ondernemingen 
gelden. De reden hiervoor is dat een 'hierarchy' minder snel kan reageren op 
veranderingen in de omgeving als gevolg van een ingebakken rigiditeit. 
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Economische netwerkrelaties bieden deze flexibiliteit wei, aldus Lundvall. 
Voortbouwend op het werk van Blau (zie de paragrafen 4.5.5 en 5.4) is 
vertrouwen in de economische netwerkbenadering een sleutelbegrip. 
Vertrouwen reguleert in deze benadering de afhankelijkheden tussen 
economische actoren. 
Hiermee is een aantal belangrijke criteria voor het aangaan van economi
sche relaties met leveranciers genoemd. De vraag is nu of de kenmerken 
van innovatieve relatie verschillen tussen bedrijven die verschillende criteria 
gehanteerd hebben bij het aangaan deze relaties. 

Operationaliseringen: 
Ten einde tot een overzicht te komen van criteria voor het aangaan van een 
relatie met een leverancier, is innoverende ondememingen de volgende 
vraag voorgelegd: 'Welke criteria waren van doorslaggevende betekenis bij 
het aangaan van deze specifieke relatie?'. Met 'specifieke relatie' werd de 
leverancier bedoeld die volgens de betreffende respondent het meest heeft 
bijgedragen aan de totstandkoming van innovaties binnen zijn onderneming. 
Bij de beantwoording warden de volgende dimensies en de daarbij behoren
de items onderscheiden31

• 

Overzicht 11.3: Dimensies en items bii relatie-criteria 

Dimensie Items 

Bedrijfseconomische criteria capaciteit; prijs en kosten 

Verticale desintegratie specialisatie en aanwezige kennis 

Netwerk-criteria flexibiliteit; vertrouwen 

Voor de operationaliseringen van de kenmerken van de innovatierelaties met 
leveranciers wordt verwezen naar overzicht 11.1. 

Resultaten: 
Om te komen tot groepen innoverende bedrijven met vergelijkbare criteria is 
als volgt te werk gegaan. Per onderscheiden dimensie zijn de scores van de 
respondenten op de items gesommeerd. Door vervolgens een clusteranalyse 
uit te voeren wordt het mogelijk groepen bedrijven te onderscheiden die 
dezelfde criteria hebben gebruikt om een relatie aan te gaan (tabel11.4). 

31 Een respondent kon meerdere antwoorden aankruisen. 
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Tabel11 4· .. Final cluster centers 

Cluster BE-criteria VDI-criteria Netwerk-criteria 

1 (n = 30) 1,33 0,80 0,17 
2 (n = 122) 0,18 0,00 0,90 
3 (n = 177) 0,50 1,42 0,78 

Het eerste cluster bestaat wt 30 mnoverende ondernem1ngen. Voor deze 
groep bedrijven geldt dat bedrijfseconomische criteria van doorslaggevende 
betekenis waren. Met behulp van enkele nadere analyses32 kunnen de 
bedrijven in dit cluster getypeerd worden: (1) er is sprake van een starke 
oververtegenwoordiging van het kleinbedrijf. Ongeveer 27% van de bedrijven 
behoort tot deze grootteklasse, tegen 15% in de populatie; (2) de bedrijven 
worden gekenmerkt door hoge inkoopquotes. Bijna 54% van de bedrijven 
koopt 50% of meer van de ornzetwaarde in; en (3) een kleine 37% blijkt niet 
te exporteren. 
In het tweede cluster bevinden zich innoverende bedrijven die de mate van 
specialisatie van en de aanwezige kennis bij de betreffende leverancier van 
doorslaggevend belang achten. Dit cluster bestaat uit 122 innoverende 
bedrijven. Enkele kenmerken van de bedrijven in dit cluster zijn: (1) een 
starke oververtegenwoording van het grootbedrijf; (2) hoge inkoopquotes: ca. 
30% van de bedrijven koopt tussen 40% en 50% van de omzet in; (3) een 
hoog percentage grote exporteurs: bijna 38% exporteert 40% of meer van de 
totale omzet. 
Flexibiliteit en vertrouwen zijn voor 177 bedrijven het belangrijkste bij het 
aangaan van deze specifieke relatie met een leverancier. In dit cluster zijn 
kleine bedrijven Iicht oververtegenwoordigd. Ongeveer 20% heeft minder dan 
1 0 werknemers in dienst. Daamaast wordt dit cluster gekenmerkt door een 
Iichte oververtegenwoordiging van bedrijven met een lage inkoopquote. Hier 
staat tegenover dat een op de drie bedrijven een inkoopquote heeft van 50% 
of meer. Tenslotte kan worden geconstateerd dat dit cluster naar verhouding 
veel kleine exporteurs bevat (36%). 
De bedrijven in het eerste cluster gebruiken bedrijfseconomische criteria bij 
de keuze van leveranciers. Het blijkt te gaan om kleine en middelgrote 
ondernemingen die veel inkopen. Gezien deze grote economische afhanke
lijkheid aan de inputzijde is het niet verwonderlijk dat deze bedrijven kosten
en capaciteitsoverwegingen de boventoon Iaten voeren in hun afwegingen. 
Voor grote, veel exporterende bedrijven ligt dit duidelijk anders. Voor innova
tie belangrijke leveranciers worden gekozen op basis van hun specialisatie. 
Hieruit komt het beeld naar voren dat voor de bedrijven in het eerste cluster 
geldt dat de innovatieve component van de relatie met een leverancier 
eerder een bijprodukt is van een dominante economische relatie, terwijl grote 
bedrijven hun innovatieve partners meer lijken te kiezen op grond van hun 
kennispotentieel. De bedrijven in het derde cluster passen in het beeld dat in 

32 De bedrijven In elk cluster zul/en worden getypeerd aan de hand van enke/e bedrijfskenmer
ken: (1) sector; (2) grootteklasse werl<zame personen; (3) lnkoopquote; (4) exportquote. 
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de netwerkbenadering wordt geschetst. In innovatieve relaties van met name 
middelgrote en kleine bedrijven speelt flexibiliteit en vertrouwen een belang
rijke rol. 

Op basis van deze clustering van bedrijven is het nu de vraag of er verschil
len zijn in de kenmerken van de innovatieve relaties met leveranciers. In 
samenhang met de beschreven bedrijfskenmerken wordt de volgende 
hypothese onderzocht: De innovatieve relaties met leveranciers van bedrij
ven uit cluster 1 worden in vergelijking met de beide andere clusters geken
merkt door een /agere kennisintensiteit. 
Omdat de balans tussen de economische betekenis en de betekenis voor het 
innovatieproces van de relaties met leveranciers van bedrijven in cluster 1 
doorslaat naar het economische ligt het in de lijn der verwachting dat de 
kennisintensiteit van deze relaties laag is. De innovatieve functie van de 
relatie is een bijprodukt van de omvangrijke economische ruil. De relaties 
van bedrijven in beide andere clusters hebben een grotere innovatieve 
inhoud omdat de leveranciers gekozen worden op grond van hun specialis
men of flexibiliteit. In tabel 11.5 worden de analyseresultaten bij de vraagstel
ling weergegeven33• 

Tabe111.5: 

Kenmerk relatie 

EB1 

EB2 

Rl 

DUUR 

CF 

KO 

De verschillen tussen de drie clusters van relatie-criteria met betrekking tot 
kenmerken van de relatie met leveranciers 

Chi-square Significantie n 

4,99 0,08 141 

4,85 0,08 129 

13,08 0,01 308 

1,01 0,60 311 

11,82 0,00 309 

12,81 0,00 309 

Onmiddellijk valt op dat 5 van de 6 onderzochte kenmerken van de relaties 
aanleiding geven tot significante verschillen tussen de drie clusters. 
Als het gaat om het percentage van de inkoopwaarde dat betrokken wordt 
van de leverancierM die het meest heeft bijgedragen aan het innovatieproces 
(EB 1) dan blijkt cluster 2 ( specialisatie en kennislkunde) duidelijk af te wijken 

33 De verschillen tussen de clusters zijn getoetst met Kruskai-Watlis. De in de tabel vermelde 
chi-kwadraten en significantie niveaus zUn gecorrigeerd voor zogenaamde 'ties'. 

34 Dit is exclusief leveranciers van machines en gereedschappen. Deze komen in EB2 aan 
deorde. 
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van beide andere clusters. Bedrijven die vooral bedrijfseconomische criteria 
hanteren bij het aangaan van de relatie blijken gemiddeld 24,7% van hun 
totale inkoopwaarde van deze leverancier te betrekken. Een iets lager 
gemiddeld percentage (21 ,8%) kan opgetekend worden voor bedrijven die de 
relatie aangegaan zijn op basis van flexibiliteit en vertrouwen. De bedrijven 
uit cluster 2 betrekken gemiddeld 15% van deze ene leverancier. 
Er is eveneens sprake van significante verschillen tussen de drie clusters als 
het gaat om het deel van de machines en gereedschappen dat wordt betrok
ken van de voor innovatie belangrijke leverancier (EB2) van deze kapitaal
goederen. Het patroon van de verschillen komt overeen met hetgeen bij de 
vorige variabele besproken is. 
Hieruit kunnen we de volgende conclusie trekken. Zowel voor bedrijven die 
relaties aangaan op basis van bedrijfseconomische criteria als voor bedrijven 
die netwerk-criteria gebruiken, blijkt de belangrijkste leverancier voor innova
tie ook in economische zin belangrijk. Binnen de toch al hoge gemiddelde 
inkoopquotes die voor beide clusters gevonden worden neemt de betrokken 
leverancier een belangrijke economische en innovatieve positie in. 
De ruimtelijke spreiding van de leveranciers geeft eveneens aanleiding tot 
opvallende verschillen tussen de clusters. De leveranciers van bedrijven uit 
cluster 1 blijken sterk regionaal geconcentreerd. Bijna 45% van de bedrijven 
geeft aan dat de leverancier in de regio Zuid-Nederland is gevestigd. De 
leveranciers voor de bedrijven uit cluster 3 zijn hoofdzakelijk binnen Neder
land te vinden, waarbij er sprake is van een Iichte oververtegenwoordiging 
van leveranciers gevestigd in de regio Zuid-Nederland35

• De relaties met 
leveranciers van de bedrijven uit cluster 2 zijn voor een belangrijk deel 
afkomstig uit het buitenland. Dit kan enerzijds verklaard worden uit het feit 
dat in dit cluster de grotere, sterk op export gerichte bedrijven te vinden 
zijn36

, terwijl het anderzijds in samenhang met het voorgaande aannemelijk is 
dat bedrijven die op zoek zijn naar zeer specialistische kennis zich niet Iaten 
hinderen door landsgrenzen. 
Tot slot gaan we in op de kennisintensiteit van de relaties. Uit de tabel bUjkt 
dat er een significant verschil tussen de drie clusters bestaat ten aanzien van 
de mate van kennisoverdracht van leverancier naar innoverende afnemer. 
De hoogste mate van kennisoverdracht komt voor in de relaties van bedrij
ven uit cluster 2. Bijna 46% van de bedrijven stelt dat leveranties 'vaak' of 
altijd' gepaard gaan met vormen van kennisoverdrachl Voor bedrijven uit 
cluster 3 bedraagt dit percentage 44%, terwijl voor bedrijven die hoofdzake
lijk bedrijfseconomische criteria gebruiken dit slechts voor 17,2% van de 
ondememingen blijkt te gelden. Hiermee wordt de door ons opgestelde 
hypothese niet verworpen. De relaties met leveranciers van bedrijven die 

35 Ongeveer 37% van de leveranciers blijkt in deze regia gevestigd. Voor de totale populatie 
is dit percentage 33% (n=308). 

34 Ook Kleinknecht (1990a: 15) vindt een samenhang tussen de personele omvang van de 
ondemsming en technologische samenwerking met het buitenland. 
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hoofdzakelijk bedrijfseconomische criteria gebruiken blijken inderdaad het 
minst kennisintensief. 

11.2.6 Kenmerken van lnnovatieve economische relaties: samenvat-
ting en conclusies 

In het eerste deel van dit hoofdstuk werd via vijf vraagstellingen onderzocht 
welke de kenmerken van innovatieve economische relaties waren. Er werd in 
de eerste plaats ingegaan op de vraag of er tussen sectoren en naar niveau 
van de innovatie verschillen bestonden wat betreft de karakteristieken van 
hun innovatieve relaties. Zowel innovatieve economische relaties met 
leveranciers als die met afnemers hadden specifieke kenmerken. Het ging 
veelal om duurzame, weinig geformaliseerde, kennis- en contactintensieve 
economische relaties die tevens een aanzienlijke ruimtelijke concentratie 
kenden. Hierbij viel op dat aan de inputzjjde van de onderneming vooral 
leveranciers van machines en gereedschappen, en in mindere mate leveran
ciers van produktonderdelen en -componenten, invloed uitoefenden op het 
innovatieproces. Aan de outputzijde bleken vooral industriele afnemers het 
innovatieproces te beTnvloeden. 
De onderzoeksresultaten bevestigen in grote lijnen hetgeen in de hoofdstuk
ken 4 en 5 van dit onderzoek over de betekenis van economische relaties 
voor technologische ontwikkeling is gesteld. lnnovatieve economische 
relaties komen naar voren als tamelijk robuuste structuren die voor het 
innoverende bedrijf niet aileen een weg vormen via welke goederen van 
eigenaar verwisselen, maar tevens een kanaal vormen waardoor het bedrijf 
voor innovatie relevante hulpbronnen ontvangt. De analyseresultaten Iaten 
zien dat innoverende bedrijven werkelijk ingebed zijn in hun omgeving. 
De, op basis van Pavitt, ontwikkelde sectortypologie vormde in deze een 
welkome aanvulling op de economische netwerkbenadering omdat hiermee 
aangetoond kon worden dat specifieke sectoren specifieke hulpbronnen 
verwerven en benutten. Zo bleken innoverende bedrijven in de sector 
supplier dominated vooral onder invloed te staan van leveranciers van 
machines en gereedschappen en in mindere mate van leveranciers van 
grond- en hulpstoffen, terwijl innoveerders in de science based sector hun 
externe hulpbronnen in de breedte benutten. Aan de outputzijde waren voor 
aile sectoren tevens de industriele afnemers van belang. Voor de sectoren 
supplier dominated en scale intensive waren daarnaast consumptieve 
afnemers belangrijk. 
Enigszins vooruitlopend op het tweede deel van dit hoofdstuk waarin het 
thema innovatie en regio nader onderzocht wordt, is de ruimtelijke inbedding 
van innovatieve input- en outputrelaties opvallend. De onderzoeksresultaten 
lieten zien dat met name voor het innoverende midden- en kleinbedrijf de 
regio een relevante entiteit was. 
In de tweede plaats werd de samenhang tussen de stabiliteit en kennisinten
siteit onderzocht. Volgens Hakansson was stabiliteit een noodzakelijke 
voorwaarde voor kennisoverdracht. Onze analyses lieten zien dat deze 
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positieve samenhang inderdaad waargenomen kon worden, maar dat dit 
resultaat met de nodige voorzichtigheid diende te worden benaderd. De 
gevonden samenhang was weliswaar significant maar tegelijkertijd was zij 
ook zwak. Bovendien bleken contextuele factoren, zoals de sector, het 
niveau van de innovaties, het type leverancier, de ruimtelijke inbedding en de 
omvang van de onderneming een aanzienlijke invloed op de gevonden 
samenhang uit te oefenen. Dit brengt ons tot de conclusie dat een van de 
pijlers van H~kanssons netwerkbenadering minder stark is dan aanvankelijk 
verwacht. 
In paragraaf 11.2.4 werd ingegaan op de rol van starke en zwakke bindingen 
tussen economische actoren. In dit kader werd, in de derde plaats, de vraag 
onderzocht of bedrijven met zwakke bindingen innovatiever zijn dan bedrij
ven met starke bindingen. Deze verschillen konden niet aangetoond worden. 
Het ontbreken van verschillen werd verklaard door te wijzen op de functie 
van met name de zwakke bindingen voor het innovatieproces. Daarnaast 
werd, in de vierde plaats, de samenhang tussen de sterkte van een innova
tieve relatie en de kennisintensiteit van die relatie onderzocht. De veronder
stelde negatieve samenhang tussen sterkte en kennisintensiteit werd niet of 
nauwelijks gevonden. Niet aileen waren de analyseresultaten in de meeste 
gevallen niet significanf7, bovendien waren de resultaten niet eenduidig. Dit 
bracht ons tot de conclusie dat er wellicht verschillen zijn tussen het functio
neren van sociale en economische systemen en relaties. Deze verschillen 
hadden enerzijds betrekking op de hogere complexiteit van de context 
waarin een economische actor moet innoveren, terwijl anderzijds gewezen 
werd op het feit dat innoverende economische actoren met grote kenniste
korten noodzakelijkerwijs activiteiten zullen ontplooien om deze tekorten aan 
te vullen, waarbij het onderscheid tussen 'strong' en 'weak ties' niet relevant 
was. Hiermee werd het variatie-argument van Hakansson op het niveau van 
de dyade niet bevestigd. 
In paragraaf 11.2.5 warden bedrijven ingedeeld in drie clusters op basis van 
de criteria die zij hanteerden bij het aangaan van innovatieve relaties met 
leveranciers. Het eerste en kleinste cluster bestond uit bedrijven die hoofdza
kelijk bedrijfseconomische criteria gebruikten. Het bleak veelal te gaan om 
kleine, niet-exporterende bedrijven die in hoge mate economisch afhankelijk 
bleken van een enkele leverancier. Het tweede cluster, waarin bedrijven 
samenkwamen die relaties met leveranciers aangaan op grond van speciali
satie, kennis en kunde, bleak te bestaan uit veelal grote, stark op export 
gerichte ondernemingen. In het derde cluster, dat tevens het grootste aantal 
bedrijven bevatte, bevonden zich bedrijven die aangaven dat de flexibiliteit 
van en het vertrouwen in de leverancier van doorslaggevende betekenis 
waren voor het starten van de relatie. Het cluster bevatte veel middelgrote en 
kleine innoverende ondernemingen die op kleine schaal exporteerden. 

37 In slechts twee van de derlien onder.zochte gevallen was sprake van een slgnificante 
samenhang. 
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Vervolgens werd de vraag onderzocht of de kennisintensiteit van relaties van 
bedrijven die hoofdzakelijk bedrijfseconomische criteria gebruikten lager was 
dan die van de bedrijven in de overige twee clusters. De analyseresultaten 
bevestigden deze hypothese. 

11.3 De ruimtelijke dimensie van lnnovatie 

11.3.1 lnleiding 

In hoofdstuk 5 (paragraaf 5.7) werd betoogd dat de ruimtelijke omgeving 
relevant geacht werd voor het innovatieproces. In de innovatieve milieu
benadering, die beschouwd kon worden als een uitwerking van de omge
vingsbenadering, lag het accent op de betekenis van het lokale produktiemi
lieu voor de innoverende onderneming. Hierbij ging men uit van de veronder
stelling dat er ruimtelijke verschillen bestonden in de kosten van innovatie. 
Dit betekende dat de mogelijkheden van de onderneming om te innoveren 
mede afhankelijk waren van de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving. 
In het algemeen wordt aangenomen (Castells & Hall, 1994) dat urbane 
regio's een gunstigere omgeving voor innoverende ondememingen bieden 
dan rurale regio's. De belangrijkste redenen hiervoor zijn enerzijds de 
aanwezigheid van een naar verhouding grotere verscheidenheid aan kennis, 
bedrijvigheid en menselijk kapitaal in dergelijke gebieden, terwijl anderzijds 
de gedifferentieerde bevolkingssamenstelling van dit type regio's een 
geschiktere afzetmarkt vormt voor innovatieve produkten. Een en ander 
maakt het mogelijk dat bedrijven die in urbane regio's gevestigd zijn relatief 
eenvoudiger vernieuwingsprocessen kunnen ondernemen. Samengevat leidt 
deze benadering tot de conclusie dat urbane regio's 'incubators' zijn, een 
broedplaatsfunctie vervullen voor innovatie (Van Houtum & Boekema, 1994: 
143) 
In de nu volgende paragrafen wordt het thema innovatie en ruimte op twee 
manieren benaderd. In de eerste plaats wordt ingegaan (paragraaf 11.3.2) 
op de ruimtelijke spreiding van innovatieve relaties. We vragen ons af of er 
verschillen bestaan tussen bedrijven met wei of niet sterk ruimtelijk ingebed
de innovatieve relaties wat betreft hun bedrijfskenmerken en wat betreft de 
andere kenmerken van de innovatieve relatie. De analyses kunnen be
schouwd worden als een ruirntelijk-economische toepassing van de netwerk
benadering van Hakansson. Eigenschappen van actoren, activiteiten en 
relaties worden gebruikt om de ruirntelijke inbedding van innovatieve relaties 
te onderzoeken. Anders gezegd, in deze analyses wordt de ruimtelijke 
inbedding van innovatieve relaties als afhanke/ijke variabele gebruikt. 
Hierna worden in paragraaf 11.3.3 analyses gepresenteerd die een toepas
sing zijn van de ruimtelijke omgevingsbenadering. De vraag staat centraal of 
de regio waarin een onderneming gevestigd is invloed heeft op de innovatie
ve activiteiten van die onderneming. Door de vestigingsregio als onafhanke
lijke variabele in de analyses op te nemen zal duidelijk zijn dat verondersteld 
wordt dat de eigenschappen van de ruimtelijke omgeving het innovatieve 
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vermogen van ondememingen beperken of juist vergroten. Hierbij wordt 
verondersteld dat bedrijven die in een georbaniseerde regia zijn gevestigd 
innovatiever zijn dan bedrijven die in rurale regia's zijn gevestigd. 
In paragraaf 11.3.5. wordt het tweede deel van dit hoofdstuk afgesloten met 
een samenvatting van de belangrijkste resultaten die tevens van commen
taar worden voorzien. 

11.3.2 lnnovatie en regio: 
Een toepassing van de economische netwerkbenadering 

In het netwerkmodel van Hakansson worden actoren, activiteiten en relaties 
met elkaar in verband gebracht. In een ruimtelijk-economische variant van dit 
model zouden kenmerken van actoren, activiteiten en relaties inzicht moeten 
geven in de ruimtelijke spreiding van innovatieve relaties. In vraagstelling 
11.6 worden eerst verschillen tussen al of niet ruimtelijk ingebedde bedrijven 
onderzocht: Welke verschillen zijn er tussen bedrijven met a/ of niet sterk 
ruimtelijk ingebedde innovatieve relaties wat betreft kenmerken van actoren, 
activiteiten en van innovatieve relaties? 
Het gedeelte van de vraagstelling dat zich richt op verschillen in bedrijfsken
merken kan beschouwd worden als een nadere analyse van enkele results
ten die in het eerste deel van dit hoofdstuk naar voren komen. Daar bleek 
bijvoorbeeld dat de regia vooral voor het midden- en kleinbedrijf een relevan
te entiteit was als het ging om de verwerving van externe hulpbronnen bij 
innovatie. Via een uitgebreidere analyse willen we nagaan of bedrijven met 
gelokaliseerde innovatieve relaties nog andere specifieke kenmerken 
bezitten. 
Het andere gedeelte van de vraagstelling richt zich op kenmerken van 
innovatieve relaties. Het sluit aan bij een reeds oude discussie in de ruimtelij
ke economische wetenschappen over de functie van ruimtelijke nabijheid in 
het economische proces. Op de vraag welke economische argumenten 
aanleiding kunnen geven tot ruimtelijke concentratie wijst Lambooy (1980: 
148) onder meer op het feit dat onderlinge nabijheid kostenverminderend of 
winstverhogend kan werken of dat geprofiteerd kan worden van specifieke 
gelokaliseerde produktiefactoren38

• In de klassieke vestigingsplaatstheorie 
werd in dit verband vooral gewezen op minimalisatie van transportkosten. 
Voor moderne economiean kan dit argument vertaald worden naar minimali
satie van communicatiekosten. Lambooy stelt nu dat uit empirisch onderzoek 
is gebleken dat bepaalde vormen van informatievervoer zeer afstandgevoelig 

38 Daamaast wl}st hi} op andere argumenten: onder andere nabijheid veroorzaakt door 
concurrentie om dezelfde msrl<tgebieden of nabijheid veroorzaakt door de aanwezigheid van 
gelokaliseerde specifieke pn:xluktiefactoren (zie verder Lambooy, 1980: 148-154). 
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zijn en ruimtelijke concentratie uitlokken. Hij denkt hierbij aan relaties tussen 
bedrijven waarin 'face-to-face'-contacten noodzakelijk of gewenst zijn39

• 

lndien we veronderstellen dat in innovatieve relaties ook vaak dergelijke 
'face-to-face' -contacten nodig of gewenst zijn, bijvoorbeeld omdat er vaak 
sprake is van ongestandaardiseerde problemen die veelvuldig overleg nodig 
maken, dan zouden gelokaliseerde innovatieve relaties qua kenmerken 
moeten verschillen van niet-gelokaliseerde. Hypothetisch zouden gelokali
seerde innovatieve relaties een hogere contactfrequentie, een hogere 
kennisintensiteit en een lagere formalisatiegraad moeten hebben. 

Operationaliseringen: 
Zowel voor leveranciers als afnemers is de meting van de ruimtelijke sprei
ding van de relaties gemeten met de volgende operationalisering. De 
bedrijven kregen de vraag voorgelegd 'In welke regio is deze leveran
cier/afnemer gevestigd?'40

• De aanduiding 'deze' heeft dan betrekking op die 
leverancier of afnemer die het meest heeft bijgedragen aan de totstandko
ming van innovaties bij de focale actor. Vervolgens zijn de eerste twee 
antwoordcategorieEr!n samengevoegd zodat drie klassen ontstaan41

• 

De volgende kenmerken van activiteiten worden in de analyse betrokken: (1) 
transactie-activiteiten: inkoopquote, exportquote, regionale afzetquote; (2) 
transformatie-activiteiten: produktiestructuur en niveau innovaties. De wijze 
waarop deze variabelen zijn gemeten reeds is beschreven in overzicht 7.2. 
De actor-kenmerken die opgenomen worden zijn: sector en grootteklasse 
werkzame personen. Wat betreft de operationaliseringen van de karakteris
tieken van de innovatieve relatie wordt hier verwezen naar overzicht 11.1. 
Het gaat om het type leverancier of afnemer, de economische betekenis van 
de relatie, de duur, contactfrequentie, kennisintensiteiten formalisatiegraad. 

Resultaten: 

Gelokaliseerde innovatieve relaties met leveranciers: kenmerken van 
bedrijven en relatles 
In tabel X1.5 in de bijlage wordt enerzijds beschreven welke actor- en 
activiteit-kenmerken bedrijven met al dan niet gelokaliseerde innovatieve 

39 Afs voorbe&fden geeft hij onderhandefingssituaties, overl&g of sommlge vormen van 
instructies. 

40 Antwoordmogelijkheclen: <1> eigen vestigingsregio; <2> elders in Zuid-Neclerland; <3> 
elders in Nederland; <4> buiten Nederland. 

41 Deze leverancler/afnemer is gevestigd in: (1) Zuid-Nederland; (2) Elders in Nederland; (3) 
Buiten Nederland. 
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relaties met leveranciers hebben. Anderzijds wordt steeds aangegeven of er 
sprake is van significante verschillen42 tussen de drie groepen bedrijven. 
Op basis van de gegevens in de tabel kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: (1) met name de sector specialised suppliers heeft naar 
verhouding veel leveranciers die in de regio Zuid-Nederland zijn gevestigd. 
De sectoren scale intensive en business services hebben naar verhouding 
veel relaties met leveranciers gevestigd in overige delen van Nederland. 
Twee sectoren, supplier dominated en science based hebben relatief veel 
relaties met buitenlandse leveranciers. Er is sprake van significante verschil
len tussen de sectoren; (2) het midden- en kleinbedrijf kent een sterkere 
ruimtelijke inbedding dan het grootbedrijf. De verschillen tussen het grootbe
drijf aan de ene kant en het klein- en middenbedrijf aan de andere kant zijn 
significant; (3) bedrijven van wie de belangrijkste leverancier in overig 
Nederland is gevestigd hebben een duidelijk lagere inkoopquote en export
quote. De verschillen tussen de drie groepen zijn significant. Daar staat 
tegenover dat deze groep bedrijven een naar verhouding hoge regionale 
afzetquote heeft. Ook deze verschillen zijn significant; (4) bedrijven met 
relaties in Zuid-Nederland hebben naar verhouding vaak enkelstuks-produk
tie, terwijl bedrijven met relaties in het buitenland vaak in (groot)serie produ
ceren. 
Samengevat blijken bedrijven van wie de belangrijkste leverancier in de regio 
Zuid-Nederland is gevestigd naar verhouding vaak tot het midden- en 
kleinbedrijf te behoren, over hoge inkoopquotes te beschikken, veel in de 
eigen vestigingsregio af te zetten en vaak niet of in kleine volumes te expor
teren. Tevens wordt een groot deel van de bedrijven gekenmerkt door 
enkelstuks-produktie. Concluderend kan gesteld worden dat de actor- en 
activiteit-kenmerken van grote invloed lijken op de ruimtelijke spreiding van 
innovatieve relaties met leveranciers. 

In tabel Xl.6 (bijlage) wordt ingegaan op de vraag of er tussen de onder
scheiden groepen bedrijven verschillen bestaan wat betreft de kenmerken 
van hun innovatieve relaties met leveranciers. 
Op grond van de gegevens in de tabel kan geconstateerd worden dat er 
enerzijds significante verschillen zijn tussen de groepen wat betreft het type 
leverancier terwijl anderzijds blijkt dat relaties met leveranciers die in de regio 
Zuid-Nederland zijn gevestigd gekenmerkt worden door een duidelijk hogere 
contactfrequentie. Daar staat tegenover dat de ruimtelijke inbedding van 
innovatieve relaties met leveranciers geen significante verschillen laat zien 
ten aanzien van de economische betekenis van de relatie (EB1 en EB2), de 
duur van de relatle, de mate van formalisatie en de kennisintensiteit van de 
relatie. 

42 De volgende verschiltoetsen zijn gebruikt: <1> Pearson Chi-square: sector en produktie
structuur; <2> Kruskai-Wallis corrected for ties: inkoopquote, exportquote en regionale afzetquote; 
<3> Oneway Scheffe: personate omvang van de ondememing. 
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Hieruit volgt de conclusie dat de hiervoor geponeerde hypothese grotendeels 
niet bevestigd wordt. Er wordt weliswaar een hogere contactfrequentie 
gevonden bij gelokaliseerde relaties, maar deze relaties zijn niet kennisinten
siever dan minder sterk gelokaliseerde. 

Gelokallseerde lnnovatieve relaties met afnemers: kenmerken van 
bedrijven en relaties 
In tabel X1.7 (bijlage) wordt de ruimteHjke spreiding van de innovatieve 
relaties met afnemers afgezet tegen actor- en activiteit-kenmerken. 
Bij aile onderzochte variabelen is er sprake van significante verschillen 
tussen bedrijven van wie de belangrijkste afnemer respectievelijk in Zuid
Nederland, elders in Nederland of in het buitenland is gevestigd. 
Bedrijven met gelokaliseerde innovatieve relaties met afnemers kunnen op 
grond hiervan als volgt getypeerd worden. Voor het merendeel behoren zij 
tot het midden- en kleinbedrijf, hebben lage inkoppquotes en hoge regionale 
afzetquotes. Veel van deze bedrijven exporteren niet of slechts een klein 
gedeelte van hun omzet. Het merendeel kent een produktiestructuur waarin 
enkelstuks geproduceerd worden. Ook hier lijken de bedrijfskenmerken van 
grote invloed op de regionale spreiding van de innovatieve relaties met 
afnemers. 

De vraag of er verschillen geconstateerd kunnen worden in de kenmerken 
van de relaties wordt met behulp van de cijfers uit tabel Xl.8 (bijlage) beant
woord. Samengevat luiden de resultaten van deze verschillenanalyse als 
volgt. Er kunnen geen verschillen geconstateerd worden tussen bedrijven 
met al of niet gelokaliseerde innovatieve relaties met afnemers wat betreft de 
economische betekenis van de relatie, de duur en formalisatiegraad van de 
relatie. Significante verschillen treden wei op als gekeken wordt naar het type 
afnemer, de contactfrequentie en de kennisintensiteit. Wat betreft het type 
afnemer neemt met name de groep bedrijven van wie de belangrijkste 
innovatieve leverancier in overig Nederland gevestigd is een specifieke 
positie in. Voor deze groep bedrijven zijn finale consumptieve afnemers en 
afnemers uit de handel belangrijker. Tevens komt naar voren dat de gelokali
seerde relaties met afnemers over een hogere contactfrequentie en 
kennisintensiteit beschikken. Hieruit volgt de conclusie dat de hiervoor 
geformuleerde hypothese als het gaat om innovatieve relaties met afnemers 
bevestigd wordt. 

We hebben nu geconstateerd dat bedrijven die gelokaliseerde relaties 
hebben zowel wat betreft hun actor- en activiteit-kenmerken als hun relatie
kenmerken op een aantal punten verschillen van bedrijven met minder 
gelokaliseerde innovatieve relaties. De vraag kan gesteld worden welke van 
deze kenmerken nu samenhangen met de ruimtelijke spreiding van innova
tieve relaties. Concreet luidt vraagstelling 11.7: In hoeverre bepafen kenmer
ken van actoren, activiteiten of van innovatieve relaties de kans op het 
hebben van een relatie met een leverancierlafnemer in de Zuid-Nederland? 

376 



Deze vraagstelling wordt geanalyseerd met behulp van een model dat in 
figuur 11.1 wordt gepresenteerd. 
Mede op basis van de verschillen-analyse verwachten we in de eerste plaats 
dat de actorkenmerken een grotere invloed op de genoemde kans zullen 
hebben dan kenmerken van de innovatieve relatie. De ruimteHjke scope van 
een onderneming lijkt ook de keuze voor een bepaalde leverancier/afnemer 

Kenmerken actlvltelten 

lnkoopquote 
Exportquote 
Regional• afzetquote 
Nlveau lnnovatlea 
Produktleatructuur 

Kenmerken actor .. 
I Reglonale lnbeddlng 

I I lnnovatleve relatle 
Grootteklaaae w.p. 
Sector 

Kenmerken relatle 

Type 
Economlache betekenla 
Duur: Contactfrequentle 
Kennlalntenaltelt; 
Formallaatlegraad 

Figuur 11.1: Model voor de analyse van de invloed van actor-, activiteit- en 
relatiekenmerken op de kans op een ruimtelijk ingebedde 
innovatieve relatie. 

sterk te beTnvloeden. Dit betekent dat een hogere regionale afzetquote de 
kans zal verhogen, terwijl een hogere exportquote de kans zal verlagen. 
Daarnaast verwachten we dat bedrijven die vooral enkelstuks produceren of 
behoren tot de sector specialised suppliers een positieve invloed hebben de 
kans op een relatie met een in de regio Zuid-Nederland gevestigde leveran
cier/afnemer. Overeenkomstig de argumenten van Lambooy zou de agglo
merende werking van de kenmerken van de innovatieve relaties tot uitdruk
king moeten komen via positieve tekens bij de variabelen contact-frequentie 
en kennisintensiteit. Een lage formalisatiegraad zou de kans positief moeten 
beTnvloeden. 

Operationaliseringen: 
De afhankelijke variabele is een dummy gecodeerde variabele die de waarde 
1 aanneemt als een innoverende onderneming een innovatieve relatie heeft 
met een leverancier/afnemer die in de regio Zuid-Nederland is gevestigd. De 
variabele heeft de waarde 0 in aile andere gevallen. 
Het model bevat 13 onafhankelijke variabelen. Vijf variabelen beschrijven 
kenmerken van activiteiten: de inkoopquote, de exportquote, de regionale 
afzetquote, de produktiestructuur en het niveau van de innovaties. De twee 
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laatstgenoemde variabelen zijn als dummies gecodeerd43
• Zes variabelen 

beschrijven kenmerken van innovatieve relaties: het type leverancier of 
afnemer, de economische betekenis van de relatie, de duur van de relatie, 
de contactfrequentie, de kennisintensiteit en de formalisatiegraad. De 
eerstgenoemde variabele is als een dummy gecodeerd. De operationalise
ringen van deze variabelen staan in overzicht 11.1. Twee variabelen worden 
beschouwd als kenmerken van actoren, namelijk sector en grootteklasse 
werkzame personen. De laatste wordt als een contextuele variabele gebruikt. 
Aan de ene kant omdat de verschillen-analyse heeft uitgewezen dat de 
omvang van de ondememing van invloed is op de mate van ruimtelijke 
inbedding. Aan de andere kant om de kans op interdependentie tussen de 
onafhankelijke variabelen te minimaliseren. 

Resultaten: 
Met behulp van een meervoudige logistische regressie-analyse wordt met 
behulp van de variabelen die in figuur 11.1 zijn beschreven de kans op een 
relatie met een in de regio Zuid-Nederland gevestigde leverancier of afnemer 
geschat. Er worden in totaal vier modellen geschar"' (tabel X1.9, bijlage). 

lnnovatieve relaties met leveranciers uit Zuid-Nederland 
Het model voor innovatieve relaties met leveranciers van middelgrote en 
kleine innoverende bedrijven Ievert de volgende resultaten. De kans op een 
relatie met een leverancier die gevestigd is in de regio Zuid-Nederland wordt 
groter als: (1) het bedrijf een hogere inkoopquote en een hogere regionale 
afzetquote heeft; (2) een bedrijf ingrijpende innovaties heeft of tot de sector 
specialised suppliers gerekend kan worden; (3) de relatie een hogere 
contactfrequentie en (4) een lagere formalisatiegraad heeft. Hierbij valt op 
dat zowel de actor- als de activiteit-kenmerken een grotere inlvoed hebben 
dan de kenmerken van de innovatieve relatie, hoewel van de contractfre
quentie een niet weg te cijferen invloed uit gaat. 
In het model voor grote innoverende bedrijven zijn slechts drie variabelen 
significant van invloed op de afhankelijke variabele. Voor deze groep bedrij
ven wordt de kans op een innovatieve relatie met een leverancier uit Zuid
Nederland groter als: (1) het bedrijf massaproduktie heeft; (2} de innovatieve 
relatie gekenmerkt wordt door een hoge contactfrequentie en (3) een lage 
formalisatiegraad heeft. Ook hier geldt dat invloed van activiteit-kenmerken, 
in dit geval slechts een kenmerk, groot is. 

43 tEen voorbeeld ter verduidelijking. De variabele sector wordt opgedeeld in vijf dummy 
variabe/en. AJs een ondememing tot de sector supplier dominated behoort krijgt de variable SD de 
waarde 1. De variabelen Sf (scale intensive), SS (specialised suppliers), SB (science based) en 
BS (business services) krijgen in dit geval de waarde-0. 

44 Twee model/en voor de innovatieve relaties met leveranciers, waarbU aparte schattingen 
gemaakt worden voor middelgrote en kleine bedrijven. Hetzelfde gebeurt voor innovatieve re/aties 
met afnemers. 
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lnnovatieve relaties met afnemers uit Zuid-Nederland 
Ook de twee modellen die voor de outputzijde zijn geschat zijn significant. De 
resultaten kunnen als volgt worden samengevat. Als het gaat om middelgrote 
en kleine innoverende ondememingen kan gesteld worden dat de kans op 
een innovatieve relatie met een afnemer die in Zuid-Nederland is gevestigd 
grater is als: (1) bedrijven een minder groat gedeelte van hun omzet exporte
ren of een grater gedeelte van hun omzet in de eigen vestigingsregio afzet
ten; (2) bedrijven afkomstig zijn uit de sector specialised suppliers of busi
ness services; (3) bedrijven langdurigere relaties onderhouden. De kans 
wordt verkleind als bedrijven: (1) ingrijpende produkt- of procesinnovaties 
realiseren; (2) innovatieve relaties onderhouden met finale consumptieve 
afnemers; (3) een grater gedeelte van hun omzet bij de betrokken afnemer 
afzetten. 
Voor bedrijven met 100 of meer werknemers geldt dat de kans op een 
innovatieve relatie met een afnemer uit Zuid-Nederland wordt verhoogd door 
een hogere contactfrequentie van de relatie. Een kleinere kans op een 
dergelijke relatie bestaat als het innoverende grootbedrijf serie- of continu
produktie heeft, afkomstig is uit de sector scale intensive of specialised 
suppliers of een innovatieve relatie heeft met een afnemer uit de afnemers
categorie handel. 

Een eerste conclusie die op grand van de resultaten getrokken kan worden is 
dat actor- en activiteit-kenmerken de kans op een gelokaliseerde relatie met 
een leverancier of afnemer beinvloeden. In de eerste plaats blijkt dit uit de 
invloed die de transactie-indicatoren, die de waarde van de inkomende en 
uitgaande goederenstroom beschrijven, uitoefenen. Voor middelgrote en 
kleine bedrijven blijkt te gelden dat de ruimtelijke inbedding van de afzet veel 
invloed heeft op de afhankelijke variabele. Het lijkt er op dat de ruimtelijke 
horizon van een onderneming eveneens van toepassing is op de innovatieve 
relaties aan de input- en outputzijde. De invloed van actorkenmerken komt 
naar voren uit de invloed van de variabele 'sector'. Met name de resultaten 
voor de sector 'specialised suppliers' zijn opvallend. MKB-bedrijven uit deze 
sector blijken hun innovatieve relaties met leveranciers en afnemers in de 
regia Zuid-Nederland te hebben, terwijl aan de outputzijde het tegenoverge
stelde geldt voor grate bedrijven. 
Een tweede conclusie is dat kenmerken van de innovatieve relatie de kans 
op een gelokaliseerde leverancier/afnemer eveneens beinvloeden. Hierbij is 
vooral de rol van de variabele 'contactfrequentie' opvallend te noemen. In 
drie van de vier geschatte modellen is er sprake van een significante positie
ve invloed. Een hoge contactfrequentie impliceert hoge communicatiekosten. 
Ter vermijding hiervan lijkt het aannemelijk dat gekozen wordt voor een 
leverancier of afnemer die 'in de buurt zit'. Echter de causaliteit van de relatie 
blijft een probleem. Is de gelokaliseerde relatie nu een gevolg van een hoge 
contactfrequentie of juist de oorzaak? In ieder geval kan gesteld worden dat 
beide variabelen positief met elkaar samenhangen hetgeen vooraf de 
verwachting was. 
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Tevens is opvallend dat als het om inputrelaties gaat, er een negatieve 
samenhang bestaat tussen de formalisatiegraad van· de innovatieve relatie 
en de kans op een leverancier in Zuid-Nederland. Dit wijst op het feit dat 
gelokaliseerde innovatieve netwerkrelaties met leveranciers beschouwd 
worden als 'ongoing relationships', als informele netwerken. Dit kan als volgt 
geinterpreteerd worden. In hoofdstuk 10 zagen we dat in het geval van 
problematisch verlopende innovatieprocessen vooral leveranciers als 
exteme hulpbron bij het innovatieproces betrokken werden. De voorliggende 
analyseresultaten kleuren het beeld verder in, in die zin dat het kennelijk gaat 
om informele netwerkrelaties. 
Tevens staan we kort stil bij het ontbreken van een significante invloed van 
de kennisintensiteit van de relatie. Er werd verwacht dat een hoge kennisin
tensiteit samen zou gaan met ruimtelijke agglomeratie van relaties. Dit blijkt 
nu niet het geval te zijn. Hieruit volgt de conclusie dat kennisoverdracht in 
innovatieve relaties zich niet laat beperken door ruimtelijke grenzen. Als de 
economische noodzaak er is wordt er kennis overgedragen ongeacht het feit 
of een leverancier of afnemer dichtbij of veraf gevestigd is. 
Afrondend kan gesteld worden dat zowel kenmerken van innovatieve actoren 
als kenmerken van innovatieve relaties de kans op het hebben van een 
relatie met een in de regio Zuid-Nederland gevestigde leverancier/afnemer 
beinvloeden. Hierbij leggen de actorkenmerken een zwaarder gewicht in de 
schaal dan de kenmerken van de relatie. Dit geldt met name voor de ruimte
lijke horizon van de innoverende actor. 

11.3.3 lnnovatie en regio: 
Een toepassing van de omgevingsbenadering 

In de omgevingsbenadering wordt de veronderstellling gehanteerd dat de 
eigenschappen van een regio mede van invloed zijn op de economische 
activiteiten en prestaties van ondememingen. Toegespitst op de relatie 
tussen innovatie en regio wordt aangenomen dat bepaalde ruimtelijke 
omgevingen betere mogelijkheden bieden voor het ontstaan van innovaties 
dan andere. In grote lijnen wordt de volgende argumentatie gebruikt. Urbane 
regio's zijn een broedplaats voor innovaties omdat in dit type regio's specifie
ke agglomeratievoordelen bestaan. Kenmerkend voor deze regio's zijn de 
informatiedichtheid en de fysieke nabijheid van partners waardoor de 
omvang en de kwaliteit van informatie-uitwisseling wordt bevorderd (Ter Hart 
& Lambooy, 1989: 43). Omdat innovaties altijd met onzekerheid zijn omge
ven en innoverende ondernemingen een grote informatiebehoefte hebben 
lijkt het aannemelijk dat bedrijven in regio's met een grote mate van informa
tiedichtheid naar verhouding gemakkelijker kunnen innoveren. Op grond van 
het bovenstaande luidt vraagstelling 11.8 dan ook: /s de urbanisatiegraad 
van de regio waarin een ondememing is gevestigd van invloed op de innova
tiviteit en de mate van inbedding? 
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Operationaliseringen: 
Voor de analyses is het noodzakelijk dat elk bedrijf gekoppeld wordt aan een 
bepaalde mate van urbanisatie. Om dit mogelijk te maken is als volgt te werk 
gegaan. Zoals reeds enkele malen is gesteld is het onderzoek verricht bij 
bedrijven die in de provincia Noord-Brabant gevestigd zijn. Deze provincia 
bestond in 1992 uit ongeveer 130 zelfstandige gemeenten. Per gemeente is 
een urbanisatiegraad vastgesteld. Deze urbanisatiegraad is berekend als het 
aantal inwoners per vierkante kilometer per gemeente. Vervolgens is een 
clusteranalyse uitgevoerd zodat gemeenten met een vergelijkbare urbanisa
tiegraad in een groep geplaatst worden. De resultaten van de analyse met 3 
clusters worden in tabel 11.6 gepresenteerd45

• 

Cluster 1 bevat 91 Brabantse gemeenten met gemiddeld 222 inwoners per 
vierkante kilometer. Enkele voorbeelden van gemeenten in dit cluster zijn 
Alphen en Riel, Eersel, Klundert, Reuse! of Zevenbergen. Gezien de bevol
kingsdichtheid van deze gemeenten kan dit cluster getypeerd worden als 
ruraal ofwel een cluster met gemeenten met een lage urbanisatiegraad. 
Het tweede cluster bevat vooral gemeenten die gegroepeerd liggen rand de 
grotere Brabantse steden. Het cluster omvat 32 gemeenten met gemiddeld 
713 inwoners per vierkante kilometer. Rond Breda gaat het bijvoorbeeld om 
Etten-Leur en Oosterhout en rand Eindhoven om Best, Veldhoven en 
Nuenen. Anders gezegd, het gaat hier om een cluster dat suburbane liggen
de gemeenten bevat. 

Tabel11.6: Rurale suburbane en urbane reaio's 

Cluster Label URB n 

1 Rurale gemeenten 221,98 91 

2 Suburbane gemeenten 712,56 32 

3 Urbane gemeenten 1n2,2a 7 

Cluster 3 bevat 7 grate gemeenten: Breda, Tilburg, Den Bosch, Oss, Hel
mond en Eindhoven/Geldrop. In deze gemeenten wordt een gemiddelde 
bevolkingsdichtheid van 1772 inwoners per vierkante kilometer gemeten. Het 
zal duidelijk zijn dat het cluster sterk geOrbaniseerde gemeenten bevat. 
Na deze clustering krijgt elke Brabantse gemeente een clusternummer 
toegewezen, uiteraard afhankelijk van de gemeten urbanisatiegraad. Van 
elke onderneming in onze dataset is de vestigingsplaats (gemeente) bekend. 
Het is dan een eenvoudige bewerking het clusternummer van een gemeente 
te koppelen aan een onderneming. Op deze wijze ontstaan drie clusters van 

45 Een drie groepen op/ossing gaf resu/taten die goed lnterpreteerbaar wamn. Voor de 
volledigheid moet vermeld worden dat deze oplossing vergeteken is met die van Louter & de 
Ruijter. Deze auteurs nemen het aantal warlaame personen in 1992 per vierl<ante kilometer per 
gemeente als uitgangspunt. Hun bevindingen vettonen grote ovemenkomsten met de onze. 
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bedrijven: bedrijven gevestigd in (1) rurale gemeenten; (2) suburbane 
gemeenten; en (3) urbane gemeenten. 
De verdeling van de bedrijven over de geconstrueerde regie's staat in tabel 
11. 7. Uit de tabel blijkt dat de onderzoekspopulatie bijna evenredig over de 
drie regie's verdeeld wordt. Steeds is ongeveer een derde van de populatie 
in een bepaalde regio aanwezig. Voor de volledigheid moet vermeld worden 
dat van 68 ondernemingen de vestigingsplaats onbekend is, hetgeen 
betekent dat 621 ondernemingen over de drie clusters verdeeld zijn. 

Tb 1117Bd"" a e e n1ven naar u rb · r 1 t amsa 1ec us er 

Cluster n % 

Ruraal 206 33,2% 

Suburbaan 202 32,5% 

Urbaan 213 34,3% 

In het eerste gedeelte van vraagstelhng 11.8 gaat het om de mvloed van de 
urbanisatiegraad op de innovativiteit van industri~le ondernemingen. Zoals 
we in de voorgaande hoofdstukken hebben gezien is innovativiteit een 
veelvormig begrip. Daarom wordt de presentatie van de resultaten van de 
analyses begonnen met een korte typering van de drie onderscheiden regie's 
met behulp van indicatoren die hun innovativiteit beschrijven. Hiermee krijgen 
de analyses die later worden uitgevoerd enige achtergrond. 
Daarna wordt de analyse van innovativiteit beperkt tot de determinanten van 
de R&D-intensiteit van de onderneming. Met andere woorden, de vraagstel
ling wordt geherformuleerd in die zin dat de determinanten van R&D-intensi
teit worden onderzocht op basis van het in paragraaf 1 0.6.3 besproken 
analysemodel. Hieraan worden drie onafhankelijke variabelen toegevoegd, 
namelijk of een bedrijf gevestigd is in een rurale, suburbane of urbane 
regio46

. Op basis van het model worden meervoudige regressie-analyses 
uitgevoerd met de R&D-intensiteit als afhankelijke variabele en de determi
nanten van R&D-intensiteit als onafhankelijke variabelen. Onder deze 
laatsten bevinden zich de vestigingsregio's van de bedrijven zodat de invloed 
van de ruimtelijke omgeving op de R&D-intensiteit onderzocht wordt. De 
bedoelde regressie-analyses worden apart geschat voor de sectoren en voor 
het niveau van de innovaties. De resultaten worden steeds vergeleken met 
de schattingen zonder de regio-variabelen. 

411 Anders gezegd, aan het model worden drie dummy gecodeerde variabelen toegevoegd. Als 
een bedrijf in een rurale regio is gevestigd dan krijgt de variabele AGG1 de waarde 1. De 
variabe/en AGG2 (vestiging in suburbane regio) en AGG3 (vestiging in urbane regio) krijgen in dit 
geva/ de waarde 0. 
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Resultaten: 
In tabel Xl.10 (bijlage) worden de bedrijven ingedeeld op basis van hun 
vestigingsregio. De drie regie's kennen hun specifieke sectorale specialisa
ties. In de rurale regie's zijn bedrijven uit de sectoren supplier dominated, 
scale intensive en specialised supplier relatief oververtegenwoordigd. 
Suburbane vestigingsregio's blijken te worden gekehmerkt door een relatieve 
oververtegenwoordiging van de bedrijven behorende tot de sector science 
based. Hetzelfde geldt voor urbane regie's, die tevens zoals te verwachten 
is, gekenmerkt worden door een sterke oververtegenwoordiging van de 
sector business services. De gevonden verdelingen bevestigen de in de 
literatuur gesignaleerde tendens (Malecki, 1991: 202 e.v.) dat 'moderne' 
industria en produktie-ondersteunende activiteiten de voorkeur geven aan 
vestiging in suburbane en urbane regie's. De aanwezigheid van geschoolde 
arbeid, hun woonvoorkeuren, de 'informatiedichtheid' van deze regie's en de 
aanwezigheid van geschikte bedrijfslokaties spelen hierbij een rol. 
Ondanks de duidelijke sectorale verschillen tussen de regie's kan er tussen 
de regie's geen verschil geconstateerd worden in het percentage innoveren
de ondernemingen. Dit percentage is in urbane regie's weliswaar iets hoger, 
maar geeft geen aanleiding tot significante verschillen. 
Voor de innoverende ondernemingen is vervolgens gekeken welk type 
innovaties zij in de afgelopen vijf jaar hoofdzakelijk hebben gerealiseerd. Het 
blijkt dat deze vergelijking geen duidelijke verschillen oplevert. In aile drie de 
regie's ligt de nadruk op produktinnovaties. Hoogstens kan gesteld worden 
dat bedrijven die in urbane regie's zijn gevestigd wat duidelijker gericht zijn 
op produkt- of procesinnovaties. Het lage percentage bedrijven in deze regio 
met evenveel proces- als produktinnovaties toont dit aan. 
Kijken we echter naar het niveau van de gerealiseerde proces- en produktin
novaties dan blijken er duidelijke verschillen tussen de regie's te bestaan. 
lngrijpende procesinnovaties komen relatief vaak voor bij in suburbane 
regie's gevestigde bedrijven, terwijl ingrijpende produktinnovaties vaak voor 
blijken te komen bij bedrijven gevestigd in suburbane en urbane regie's. Wat 
betreft de produktinnovaties ondersteunen onze bevindingen die van Budii
Nadvomlkova, Brouwer & Kleinknecht (1995: 139). Zij komen tot de conclu
sie dat Nederlandse geagglomereerde regie's een betere broedplaats zijn 
voor [produkt-; LO.] innovaties dan perifere regie's. 
In de laatste vijf rijen van de tabel worden per indicator de gemiddelden per 
regio gepresenteerd. Hoewel de R&D-intensiteit van bedrijven in (sub)urbane 
regie's iets hoger is dan die van bedrijven in rurale regie's, is er geen sprake 
van significante verschillen. Dit geldt niet voor de overige vier indicatoren. 
Wat betreft R&D-samenwerking, automatiseringsgraad en personele omvang 
scoren de bedrijven uit de suburbane regie's gemiddeld het hoogst. Bedrij
ven met veel hoog-opgeleide werknemers blijken echter vooral in urbane 
regie's voor te komen. 
Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de innovati
viteit van industriele bedrijven uit rurale regie's achterblijft bij die van bedrij
ven uit suburbane en urbane regie's. Hiermee wordt een eerste aanwijzing 
gevonden voor wat een onderbouwing lijkt van de incubatie-hypothese. 
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Zoals hiervoor reeds aangekondigd beperken we ons nu tot een analyse van 
de deterrninanten van R&D-intensiteit. Uitgaande van het analysemodel en 
de bijbehorende operationaliseringen gepresenteerd in paragraaf 1 0.6.3, 
waaraan de vestigingsregio van het bedrijf als onafhankelijke variabele is 
toegevoegd, is een aantal regressie-analyses uitgevoerd. In totaal worden 
tien schattingen gemaakt. 47 Voor elk model wordt het percentage verklaarde 
variantie vergeleken met de resultaten van de schattingen zonder de 
vestigingsregio's als onafhankelijke variabelen. 

Tabel11.8: 

Onafhankelljke 
variabelen 

LFT 
EQ 
OMZ 
AUTO 
LN(WP) 
PPHO 
ZELF 
RDS 
TECBEL 
RURAAL 
SUBURB 
URBAAN 

adj. R2 (met) 
adj. R2 (zonder) 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Slgnificantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met de R&D-intensiteit als afhankelijke en 
de determinanten van R&D-intensiteit (incl. de vestigingsregio) als onaf-

en e 111 e vana en naarse or h k l"k . bel ct 

Sectoren Totale 
populatie · 

1 2 3 4 5 

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
n.s. n.s. 0,38** 0,32"'* n.s. 0,19** 
n.s. n.s. 0,22"* n.s. n.s. 0,09** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,24** 0,14** 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,22** 

0,37** n.s. 0,21** 0,49** 0,35** 0,33** 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

0,38** 0,26** 0,19** n.s. n.s. 0,22** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 0,34** 0,15-

0,18- n.s. n.s. n.s. -0,25** n.s. 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 0,07* 
n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

32,3% 5,9% 39,2% 33,7% 45,5% 32,3% 
31,7% 5,9% 39,2% 33,7% 40,2% 32,0% 

2,10 1,86 2,17 1,99 1,80 1,94 

17,36 10,80 14,85 19,31 13,32 29,97 
0,0000 0,0013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

149 209 124 97 98 689 

Sectoren: (1) supplier dommated; (2) scale IntensiVe; (3) specialised suppliers: (4) 
science based; (5) business services. 
** = p < 0,05; * = p < 0,10 

Het toevoegen van de vestigingsregio van het bedrijf als onafhankelijke 
variabele in het model Ievert weinig op. In drie van de zes modellen is sprake 
van een significante bijdrage van deze variabelen. In de eerste plaats blijkt 
(model totale populatie) dat bedrijven die in suburbane regia's zijn gevestigd 
een hogere R&D-intensiteit te hebben. Echter zowel de beta (coefficient) als 
het significantie-niveau zijn laag. Deze zwakke bijdrage blijkt oak uit de 
toename van het percentage verklaarde variantie. Het 'met'-modellevert een 

47 Een schatting voor de totate poputatie, vljf voor de Pavitt-sectoren en vier voor het niveau 
van respectievelljk proces- en produktinnovaties. 
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0,3 procentpunt hogere verklaarde variantie. Tach is dit een opvallend 
resultaat. De verwachting was namelijk dat vooral in urbane regia's gevestig
de bedrijven een hogere R&D-intensiteit zouden hebben. We komen hier 
later op terug. 
In de tweede plaats blijkt dat als bedrijven tot de sector 'supplier dominated' 
behoren, zij een hogere R&D-intensiteit hebben als zij in een rurale regia 
gevestigd zijn. Er is weliswaar sprake van een zwakke beta (0, 18}, maar 
deze is wei hoog significant. AI bij al wordt de verklaarde variantie van het 
model slechts marginaal vergroot (+ 0,5 procentpunt). 
Een meer dan marginale verhoging van het percentage verklaarde variantie 
(+ 5,3 procentpunten) is, in de derde plaats, te vinden in het model voor de 
sector business services. Als een bedrijf uit deze sector in een rurale regia is 
gevestigd, gaat hiervan een negatieve invloed uit op de hoogte van de R&D
intensiteit. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat rurale regia's een 
minder gunstig milieu Ujken te vormen voor R&D-intensieve bedrijven uit 
deze sector. 

De analyses zijn eveneens uitgevoerd voor het niveau van de gerealiseerde 
produkt- en procesinnovaties. De resultaten hiervan staan in tabel 11.9. In 
drie van de vier modellen blijkt de vestigingsregio van de industriale ondeme
ming van invloed op de omvang van de R&D. Er dient echter een onder
scheid gemaakt te worden tussen geleidelijke en ingrijpende innovaties. In 
het model voor de totale populatie, dat hiervoor is besproken, werd gecon
stateerd dat vestiging in een suburbane regia positief samenhangt met de 
R&D-intensiteit. De analyses in tabel 11.9 leren nu dat dit vooral van toepas
sing blijkt voor bedrijven met incrementele innovaties. Daamaast blijkt dat als 
bedrijven met ingrijpende produktinnovaties in rurale regia's zijn gevestigd, zij 
over een lagere R&D-intensiteit beschikken. 
Ook hier geldt dat de toevoeging van de yestigingsregio als kenmerk van het 
bedrijf aan het model in een geringe verhoging van het percentage verklaar
de variantie resulteert. Anders gezegd, de extra verklarende waarde van de 
variabelen is betrekkelijk. 
De resultaten van de analyses zijn ondanks deze zwakte toch verrassend te 
noemen. Op grand van de broedplaatshypothese werd immers verwacht dat 
van de vestiging van een onderneming in een urbane regia een positief effect 
uit zou gaan. Dit blijkt echter niet het geval. Juist als een bedrijf in een 
suburbane regia is gevestigd gaat hiervan een positieve invloed uit op de 
innovativiteit. Een verklaring hiervoor kan gelegen zijn in het verschijnsel 
suburbanisatie. Het is bekend dat de zogenaamde residentiale suburbanisa
tie ook in Nederland een omvangrijk verschijnsel is. Hoog opgeleide perso
nen met gemiddeld hogere inkomens verhuisden uit de stad naar omliggende 
gemeenten. Vaak werd deze residentiele suburbanisatie gevolgd door 
commerciele suburbanisatie. Hiermee wordt onder meer de trek van bedrij
vigheid vanuit de stad naar de omliggende gemeenten bedoeld. Enerzijds 
werd het vertrek uit de urbane regia's versterkt door een gebrekkig bereik
baarheid van en onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden in de sterk gearba
niseerde regia's (push-factoren). Anderzijds baden de suburbane regia's niet 
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aileen een aantrekkelijke arbeidsaanbod48 (hager opgeleiden). Tevens was 
de bereikbaarheid aanzienlijk beter en waren voldoende bedrijfslokaties 
beschikbaar (pull-factoren). Gezien de aanzienlijke investeringen in vaste 
activa die gepaard gaan met migratie van bedrijvigheid is het aannemelijk dat 
aileen die bedrijven in staat zijn te migreren die beschikken over voldoende 
economische draagkracht. Een draagkracht die eveneens weerspiegeld 
wordt in de innovatieve activiteit van deze ondernemingen. 

Tabel11.9: 

Onafhankelijke 
variabelen 

LFT 
EQ 
OMZ 
AUTO 
LN(WP) 
PPHO 
ZELF 
RDS 
TECBEL 
RURAAL 
SUBURB 
URBAAN 

adj. R2 (met) 
adj. R2 (zonder) 

Durbin-Watson 

F-waarde 
Significantie F 
n 

Meervoudige regressie-analyse met R&D-intensiteit als afhankelijke en de 
determinanten van R&D-intensiteit als onafhankelijke variabelen (Incl. de 
vestigingsreaio) naar niveau van proces- en produktinnovaties 

Aard en niveau van de innovaties 

Geleidelijk lngrijpend Geleidelijk lngrijpend 
proces proces produkt produkt 

n.s. n.s. n.s. n.s. 
0,22"" n.s. 0,23** n.s. 
0,12** n.s. 0, 17** n.s. 
0,13* n.s. n.s. 0,20* 

-0,19** n.s. -0,19-* -0,22-* 
0,39** 0,52** 0,30** 0,61** 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

0,22** n.s. 0,19** n.s. 
n.s. n.s. 0,14* n.s. 
n.s. n.s. n.s. -0,20** 

0,10* n.s. 0,10* n.s. 
n.s. n.s. n.s. n.s. 

30,2% 28,0% 27,1% 41,3% 
29,5% 28,0% 26,5% 37,7% 

1,93 1,71 2,00 1,95 

15,02 21,26 12,21 13,33 
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

301 75 283 95 

** = p < 0,05; * = p < 0,10 

In hoofdstuk 10 kwam naar voren dat juist het innovatieproces van bedrijven 
met geleidelijke proces- en produktinnovaties sterk ingebed was in de 
externe omgeving. Daarnaast weten we uit het begin van dit hoofdstuk dat 
innovatieve relaties, met name van het innoverende midden- en kleinbedrijf, 
relatief sterk ruimtelijk ingebed zijn. De combinatie van deze twee gegevens 

41 Dit kan op zich een belangrijke factor zijn voor de vestiging van nieuwe bedrijvigheid uit 
andere regio's. ZO is beksnd dat een belangrijk dee/ van de bedrijfsvetplastsingen uit hat zuidelijke 
dee/ van de Rsndstad in de provincia NoorcJ.Brabsnt terecht komt. Pel/enbsrg (1995: 57) heeft 
bacijferd dat de provincia Noord-Brabant in de jaren 88189, 90191 en 92193 steeds posit/eve 
migratiessldl heeft geksnd sis het gsst om de migratle van bedrijfsvestigingen van respectlevalijk 
+89, +115 en +130. 
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brengt ons tot de conclusie dat suburbane regio's voor incrementele inno
veerders uit het midden- en kleinbedrijf stimulerende omgevingen vormen49

• 

In het tweede gedeelte van vraagstelling 11.8 wordt de vrae~g aan de orde 
gesteld of de urbanisatiegraad van de regio waarin een bedrijf gevestigd is 
van invloed is op de mate van inbedding van het innovatieproces. De mate 
van inbedding van het innovatieproces wordt op twee manieren in beeld 
gebracht. In de eerste plaats via de interne en externe invloeden op het 
innovatieproces. Op basis van de in paragraaf 10.5 onderscheiden dimen
sies van interne en externe verwerving van hulpbronnen50 wordt nagegaan of 
er tussen bedrijven die in verschillende regio's zijn gevestigd verschillen 
bestaan in de mate van inbedding van het innovatieproces. Vervolgens 
wordt, in de tweede plaats, onderzocht of de vestigingsregio van een bedrijf 
invloed heeft op de kans dat een onderneming een (bepaalde) R&D-samen
werkingsrelatie heeft. Hiervoor wordt het in paragraaf 9.6.3. gepresenteerde 
model als basis genomen. 
Zoals gezegd concentreren we ons nu eerst op de vraag of er verschillen 
bestaan tussen de in verschillende regio's gevestigde innoverende onderne
mingen in de mate waarin hun innovatieproces ingebed is51

• Op grond van de 
broedplaatshypothese is het enerzijds de verwachting dat bedrijven die in 
urbane regio's zijn gevestigd als gevolg van de diversiteit van dit milieu in 
sterkere mate zijn ingebed dan bedrijven uit rurale regie's. Anderzijds zouden 
bedrijven in rurale regie's, als gevolg van hun 'schrale' milieu op interne 
hulpbronnen moeten terugvallen. Om deze vraag te beantwoorden is een 
verschillen-analyse uitgevoerd52

• In tabel 11.10 worden de resultaten gege
ven. 
Wat betreft het gebruik van externe hulpbronnen kan een significant verschil 
worden opgetekend. Bedrijven die in urbane regie's zijn gevestigd benutten 
voor hun innovatieproces in sterkere mate hulpbronnen uit hun bedrijfskolom 
(leverancier en/of afnemers) dan bedrijven gevestigd in rurale regie's. De 
grotere diversiteit van het urbane milieu is hiervoor een verklaring. De 
overige dimensies van externe bijdragen leveren geen significante verschil-

"' Nadere analyses, die hier niet ween.;egeven zijn, wijzen uit dat dit vooral van toepassing is 
van het geleidelijk innoverende midden- en kleinbedrijf. 

511 Op basis van het netwerkmodel van H!Jkansson wen:len daar de votgende Interne en 
exteme verwervingsmoge/ijkheden onderschelden. Intern: bijdragen transformatiefunctie en 
bijdragen transactiefunctie. Extern: bijdragen van (1) publieke kennlsinfrastructuur; (2) private 
kennisinfrastructuur; (3) bedrijfskolom; (4) technologiebeleidsinstrumenten. 

51 De operationaliseringen van de gebruikte variabeten zijn te vinden in overzicht 10.2 en tabel 
10.10. 

52 Er is gebruik gemaakt van een onaway Scheffe aangezien het meetniveau van de 
afhankelijke variabelen interval is. 
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len op. Hoewel opgemerkt kan worden dat de gemiddelde scores voor 
bedrijven uit rurale regia's vaak lager zijn. Tussen de bedrtjven uit de onder
scheiden regia's treden geen verschillen op wat betreft de benutting van de 
transformatie- en transactiefunctie voor het innovatieproces. 
Er kan nu geconcludeerd worden dat onze verwachtingen niet of slechts 
gedeeltelijk door de cijfers ondersteund worden. De verwachting dat bedrij
ven uit rurale regia's hun schralere innovatiemilieu compenseren met een 
intensiever gebruik van interne hulpbronnen blijkt niet bewaarheid te worden. 
lnnoverende bedrijven in rurale regia's benutten hun interne hulpbronnen niet 
meer of minder dan bedrijven die in andere regia's gevestigd zijn. 
De verwachting dat urbane bedrtjven sterker ingebed zijn dan rurale bedrtj
ven blijkt slechts van toepassing op het gebruik van externe hulpbronnen 
betrokken van actoren uit de bedrijfskolom. Dit resultaat weld de indruk dat 
urbane regia's inderdaad de broedplaatsfunctie vervullen die zij geacht 
worden te vervullen. Echter de zaak ligt wellicht wat genuanceerder. Een 
aanwijzing hiervoor kan gevonden worden als de ruimtelijke spreiding van de 
belangrtjkste innovatieve relatie gekruist wordt met de vestingsregio van de 
innoverende bedrtjven. Uit deze vergelijking blijkt dat innoverende onderne
mingen uit rurale regia's naar verhouding vaker een innovatieve relatie 
hebben met een leverancier of afnemer die elders in Nederland is 
gevestigd53

, terwijl bedrtjven die in urbane regia's zijn gevestigd naar verhou
ding vaak een innovatieve relatie onderhouden met buitenlandse leveran
ciers en afnemer. Enerzijds wijst dit op het feit dat rurale bedrijven de 
'tekortkomingen' van hun regia compenseren door relaties aan te gaan met 
ruimtelijk mindere nabije actoren. Anderzijds lijken bedrijfskenmerken, zoals 
sector en omvang van invloed te zijn. 

Tabel11.10: Verschillen·analyse m.b.t. de mate waarin bedrijven in reglo's interne en 
ext erne hlb uiDI ronnen verwerven. 

Interne en externe Gemiddelden per regio Verschillen? 
bijdragen aan het 
innovatieproces 1 Ruraal 2 Suburbaan 3 Urbaan 

Interne bijdragen 
Transformatiefunctie 2,64 2,71 2,64 n.s. 
Transactiefunctie 2,52 2,50 2,54 n.s. 

Exteme bQdragen: 
Publieke k.i. 1,19 1,23 1,23 n.s. 
Private k.i. 1,36 1,41 1,37 n.s. 
Bedrljfskolom 2,01 2,14 2,24 3 > 1** 
lntermediairen 1,21 1,22 1,21 n.s. 

** = p< 0,05 

63 Bl}na 42% van de bedrijven die in rurale regia's gevestigd zQn geeft aan dat de belangrljkste 
leverancler afkomstig is u1t de regio 'elders In Nederland'. Voor bedrijven uit subufbane of ufbane 
reglo's bedraagt dlt percentage respectieve/Qk 31,0% en 33,3%. De overeenkomstige cijfers aan 
de outputzQde zQn: Ruraal (42,9%), subufbaan (39,0%) en ufbaan (33,0%). 
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De relatie tussen de regio als omgevingsvariabele en de inbedding van het 
innovatieproces wordt, zoals gezegd, nog op een tweede manier aan de orde 
gesteld. De inbedding van het innovatieproces wordt nu tot uitdrukking 
gebracht via de technologische netwerk-activiteit van innoverende ondeme
mingen. Het gaat hier om het feit of een ondememing bepaalde typen R&D
samenwerkingsverbanden heeft. In paragraaf 9.6.3 stond onder andere de 
vraag centraal welke factoren de kans vergroten dat een onderneming 
bepaalde R&D-samenwerkingsrelaties had. Aan het analysemodel (figuur 
9.3) dat bij deze vraagstelling is gebruikt, wordt nu de vestigingsregio van het 
bedrijf als onafhankelijke variabele toegevoegd54

• Vervolgens worden met 
meervoudige logistische regressie-analyses drie modellen geschat. Tabel 
Xl.11 (bijlage) toont de resultaten van deze analyses. 
Aile geschatte modellen zijn significant. De verklarende waarde van de 
modellen is niet erg hoog. Dit blijkt uit de waarden van R2

L, die schommelt 
tussen 0,09 in het model voor R&D-samenwerking met andere ondememin
gen en 0,13 in het model voor R&D-samenwerking met onderwijs- en R&D
instellingen55. Bij de interpretatie van de resultaten van de analyses concen
treren we ons op de invloed van de vestigingsregio op de onderscheiden 
typen R&D-samenwerking. De overige variabelen zijn reeds in hoofdstuk 9 
besproken. 
De belangrijkste conclusie luidt dat de regionale Jigging van een bedrijf van 
invloed is op de kans op R&D-samenwerking. Het duidelijkste komt dit naar 
voren in het model voor 'enige R&D-samenwerking'. Het bHjkt dat vestiging in 
een suburbane regio de kans op enige R&D-samenwerking het meest 
verhoogt en de Jigging in een rurale regio het minst. In de twee andere 
modellen is aileen de variabele 'Jigging in een suburbane regio' in positieve 
zin significant van invloed. 
De resultaten onderstrepen nogmaals de betekenis van in suburbane regio's 
gevestigde industriele bedrijvigheid voor innovativiteit. Deze betekenis moet 
echter niet overdreven worden aangezien de verklarende waarde van de 
modellen slechts marginaal verhoogd wordt door de toevoeging van omge
vingsvariabelen. Voorzover er sprake is van een invloed van het produktiemi
lieu van innoverende ondernemingen blijft deze invloed beperkt tot suburba
ne regia's. 
Onze constateringen vertonen grote gelijkenis met bevindingen over de 
invloed van de stedelijke omgeving op het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid. 
Ook hierbij werd verondersteld dat urbane gebieden, en dan met name 
binnensteden, een goed milieu vormden voor het ontstaan van nieuwe 

54 De operatlona/iseringen van de variabelen kunnen gevonden worden in overzicht 9.3. 

114 Deze waatde won:lt berekend als de uitkomst van de 'model chi square (Gm) gedeeld door 
de som van de 'model chi-square' (Gm) en -2LL (Dm). Deze indicator is te vergelijken met de R 
square in een lineair regressie-model en neemt de waarde 0 aan als de onafhankefijke variabelen 
geen enkefe predict/eve waan:ie hebben en de waan:ie 1 als er sprake is van perfecte predictie 
(Menan:i, 1995:22 e.v.). 
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bedrijven. In de jaren tachtig constateerden verschillende onderzoekers dat 
nieuwe ondernemingen vooral gestart werden in subcentra56• Op grand 
hiervan besloten aanhangers van de incubatie-theorie de theorie niet aileen 
van toepassing te verklaren op specifieke stedeUjke gebieden (binnensteden) 
maar op hele agglomeraties. Ons inziens terecht komt Lambooy op basis 
van deze bevindingen tot de conclusie dat het specifieke van de incubatie
hypothese komt te vervallen en dater eigenlijk sprake is van een nieuwe loot 
aan de boom van de agglomeratie-theorie. 

11.3.4 lnnovatie en regio: samenvatting en conclusies 

De relaties tussen innovatie en regia werden in de voorgaande paragrafen 
op twee manieren aan de orde gesteld. De eerste manier waarop dit thema 
aan de orde werd gesteld had betrekking op de ruimtelijke spreiding van 
innovatieve relaties. De ruimtelijke dimensie kwam hierbij tot uiting via de 
vestigingsplaats van het bedrijf waarmee een innovatieve relatie werd 
onderhouden. Vervolgens werd de relatie tussen innovatie en regia gelegd 
via de broedplaatshypothese waarin de eigenschappen van de regio waarin 
de focale actor was gevestigd van invloed geacht werd op zijn innovatieve 
mogelijkheden. 

Overzicht 11.4: Ruimtelijke spreiding van innovatieve relaties: de belangrijkste resultaten 
samenaevat. 

Kenmerken Ruimtelijk ingebedde relaties Ruimtelijk ingebedde relatie met 
met leveranclers afnemer 

Actorkenmerken - VeeiMKB; - VeeiMKB; 
- Specialised suppliers - Science based, business 

services 

Activiteitkenmerken - Hoge inkoopquotes - Hoge regionale afzet; 
- Hoge regionale afzet - Lage exportquotes; 
- lage exportquotes - Enkelstuks-produktie 
- Enkelstuks-produktie 

Relatie kenmerken - Leverancier produkton- - lndustriele afnemer; 
derdelen en componen- - Hoge contactfrequentie; 
ten; - Hoge kennisintensiteit 

- Hoge contactfrequentie 

Zoals gezegd werd in de eerste plaats ingegaan op de ruimtelijke spreiding 
van innovatieve relaties met leveranciers of afnemers. Hierbij stand de vraag 

~ Binnensteden baden een gunstig milieu o.a. als gevolg van goedkope bedrijfshuisvestlng. 
De opkomst van de subcentra a/s gunstige milieus voor startende ondememers werd vooral 
verklaard door te wijzen op persoonsgebonden kenmerken van de starter, o.a. zijn niveau van 
kennis en zijn woonvoorkeuren (Ter Hart & Lambooy, 1989: 43). 
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centraal welke verschillen er met betrekking tot kenmerken van actoren, 
activiteiten en innovatieve relaties bestonden tussen bedrijven met al dan 
niet ruimtelijk ingebedde innovatieve relaties met leveranciers of afnemers. In 
overzicht 11.4 worden de belangrijkste resultaten samengevat. 
Er bleken inderdaad verschillen te bestaan. Enerzijds werd duidelijk dat 
actor- en activiteitkenmerken verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 
de geconstateerde verschillen. De ruimtelijke horizon van de (innoverende) 
actor bleek vaak verantwoordelijk voor de geconstateerde verschillen. 
Tevens werd duidelijk dat voor het innoverende midden- en kleinbedrijf de 
regio wei degelijk een relevante entiteit was. Anderzijds kon geconstateerd 
worden dat ruimtelijke ingebedde relaties met leveranciers of afnemers 
gekenmerkt werden door een hogere contactfrequentie. Hiermee werd een 
uit de regionale economie bekende veronderstelling over de relatie tussen 
minimalisatie van communicatiekosten en ruimtelijke nabijheid bevestigd. 
Vervolgens werden kenmerken van actoren, activiteiten en relaties in een 
model sarnengenomen. We vroegen ons af in hoeverre deze kenmerken de 
kans op een ruimtelijke ingebedde relatie met een leverancier of afnemer 
be"fnvloedden. Uit onze analyses bleek dat zowel kenmerken van actoren als 
van activiteiten en relaties van belang waren. Hierbij werd duidelijk dat actor 
en activiteitkenmerken een aanmerkelijk grotere invloed uitoefenden dan 
kenmerken van (innovatieve) relaties. Met dit alles werd een ruimtelijk
economische toepassing van het netwerkmodel van Hakansson gevonden. 
De tweede manier waarop de relatie tussen innovatie en regio aan de orde 
werd gesteld was een toepassing van de omgevingsbenadering. Hierbij werd 
uitgegaan van de veronderstelling dat de urbane regio een gunstigere 
ruimtelijke omgeving vormden dan de rurale regio. In eerste instantie leek 
deze hypothese te worden bevestigd. In een analyse van de innovativiteit 
van in rurale, suburbane en urbane regio's gevestigde bedrijvigheid bleek dat 
in rurale regio's gevestigde bedrijven duidelijk minder innovatief waren. 
Vervolgens werd nagegaan of de vestigingsregio van een bedrijf van invloed 
was op de R&D-intensiteit. Uit de resultaten van de analyses bleek dat niet in 
urbane, maar juist in suburbane regio's gevestigde bedrijven een hogere 
R&D-intensiteit hadden. Nadere analyses brachten aan het Iicht dat dit met 
name van toepassing was op bedrijven met incrementele proces- en produk
tinnovaties. 
Ook werd nagegaan in hoeverre er relaties bestonden tussen de regio van 
vestiging van een bedrijf en de inbedding van het innovatieproces. De 
belangrijkste conclusie luidde dat de regionale ligging van een bedrijf van 
invloed was op de technologische netwerkactiviteit. Ook hier bleek ligging 
van een bedrijf in een suburbane regio een positieve invloed uit te oefenen. 
Zowel de resultaten van de analyses van R&D-intensiteit als die van de 
technologische netwerkactiviteit zijn verrassend te noemen. In de eerste 
plaats omdat de incubatie-hypothese op basis van onze data en operationali
seringen niet bevestigd blijkt te worden. Niet in urbane regio's gevestigde 
bedrijven vertonen de hoogste innovativiteit of technologische netwerkactivi
teit maar juist bedrijven, en dan met name bedrijven met incrementele 
innovaties, gevestigd in suburbane gebieden. Ter verklaring van deze 
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resultaten werd eerder reeds gewezen op een aantal in elkaar grijpende 
factoren. Er werd gewezen op het verschijnsel dat residentiele suburbanisa
tie vaak gevolgd wordt door commerciele suburbanisatie. Enerzijds werd het 
vertrek van bedrijvigheid uit de urbane regia's bevorderd door een gebrekki
ge bereikbaarheid en onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden op bestaande 
bedrijventerreinen. Anderzijds boden de suburbane gebieden een aantrekke
lijk arbeidsaanbod van hoger opgeleiden, een aantrekkelijker woonmilieu en 
waren er voldoende bedrijfslocaties (o.a. in de vorm van snelweglokaties) 
beschikbaar. Tenslotte werd in dit verband gewezen op de overloop van 
bedrijven uit de Randstad naar de Provincia Noord-Brabant. 
Een tweede opmerkelijk resultaat heeft betrekking op het feit dat de verkla
rende waarde van de door ons geschatte modellen slechts marginaal wordt 
vergroot als gevolg van de toevoeging van variabelen die de vestigingsregio 
van bedrijven beschrijven. Kennelijk hebben de eigenschappen van regia's, 
zoals de aanwezigheid van diverse bedrijvigheid of de hoge informatiedicht
heid, niet de werking die vaak verondersteld wordt. Aan het einde van deze 
paragraaf komen we hier nog op terug. 
lndien we de resultaten van de analyses die op basis van de omgevingsbe
nadering zijn uitgevoerd overzien dan ontkomen we niet aan de conclusie dat 
de toegevoegde waarde van de ruimtelijke omgevingsbenadering in dit 
onderzoek beperkt is. 

In de inleiding van dit hoofdstuk stelden we ons de vraag of de ruimtelijke 
dimensie van de relatie tussen bedrijf en omgeving relevant was bij de 
analyse van ingebedde innovatieprocessen. De vraag werd beantwoord door 
vanuit verschillende theoretische perspectieven de relatie tussen innovatie 
en regio tegen het Iicht te houden. Als we nu de balans van onze exercities 
opmaken dan kan de bovenstaande vraag bevestigend beantwoord worden. 
We hebben immers onder meer geconstateerd dat innovatieve relaties voor 
bepaalde groepen bedrijven ruimtelijk ingebed zijn en dat bedrijven die in 
suburbane regia's zijn gevestigd R&D-intensiever zijn en een hogere techno
logische netwerkactiviteit ontplooien. Hierbij wezen twee van de drie per
spectieven in een zelfde richting. Namelijk, dat zowel actor- als activiteit- en 
relatiekenmerken belangrijk zijn, maar dat de twee eerstgenoemde kenmer
ken een dominantere invloed hebben. De verklarende waarde van de 
ruimtelijke omgevingsbenadering bleek bij dit alles geringer. Dit vraagt 
natuurlijk om een verklaring. 
De ruimtelijke orngevingsbenadering veronderstelt dat bepaalde milieus 
gunstiger zijn voor innovatie dan andere. De aanwezigheid van veelsoortige 
bedrijvigheid, de veronderstelde 'informatiedichtheid' en de diversiteit van de 
vraag en het arbeidsaanbod zijn in dit verband veel genoemde kenmerken 
van innovatieve milieus. Nu zit ons inziens hier precies het probleem van de 
benadering. Het feit dat in een bepaald gebied bepaalde elementen aanwe
zig zijn wil niet zeggen dat innoverende bedrijven deze elementen ook 
daadwerkelijk gebruiken. Anders gezegd, in de ruimtelijke omgevingsbena
dering wordt wellicht te gemakkelijk verondersteld dat de aanwezigheid van 
bepaalde ruimtelijke elementen consequenties heeft voor het handelen van 
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innoverende bedrijven (zie ook: Meeus & Oerlemans, 1995b: 228). Wellicht 
dat de geringe extra verklarende waarde van de modellen juist laat zien dat 
deze relatie niet zo eenvoudig ligt. De beide andere benaderingen sluiten wat 
dit betreft beter aan bij het feitelijke handelen van innoverende onderneming
en. Het feit dat actorkenmerken belangrijk blijken zou geTnterpreteerd kunnen 
worden als de ruimtelijke pedant van het 'choice' -argument van Child (1972: 
10). Namelijk, om Child te parafraseren, dat innoverende ondememingen tot 
op zekere hoogte die ruimtelijke omgeving kiezen die relevant is voor hun 
innovatieve behoefte. 
De uitkomsten van onze analyses vragen in ieder geval om een heroverwe
ging van die theorievorming die een sterke nadruk leggen op het belang van 
eigenschappen van de ruimtelijke omgeving voor innovatieprocessen. Een 
dergeUjke directe relatie kan in dit onderzoek niet gevonden worden. Het feit 
dat actor- en activiteitkenmerken deze invloed wei hebben zou ons inziens 
moeten betekenen dat de handelende actor een centralere plaats in de 
ruimtelijk-economische theorievorming moet krijgen. 
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12. Nabeschouwing 

12.1 lnleiding 

In dit afsluitende hoofdstuk komen de twee zaken aan de orde. In de eerste 
plaats de doel- en probleemstelling van deze studie en een korte weergave 
van de praktische en empirische context van dit onderzoek (paragraaf 12.2). 
Daama volgt een nabeschouwing van het onderzoek. Hierbij worden in 
paragraaf 12.3 de behandelde theoretische kaders nabeschouwd. In para
graaf 12.4 worden enkele methodologische overwegingen over dit onderzoek 
gegeven, waarna in paragraaf 12.5 teruggeblikt wordt op de resultaten van 
de uitgevoerde analyses. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele overwe
gingen over technologiebeleid. 

12.2 Doel- en probleemstelling van deze studie 

Met deze studie naar de betekenis van economische relaties voor technolo
gische innovatie bij een kleine 700 Noord-Brabantse industriele ondeme
mingen werd een systematische empirische bijdrage geleverd aan de 
Nederlandse meso-economische wetenschappen. 

Oeze studie richtte zich op de volgende globale doelstelling: 
Het bijdragen aan een verbetering van de economische theorievorming met 
a/s doe/ het theoretische en empirisch inzicht binnen de economische 
wetenschappen omtrent het functioneren van economische relaties bij 
innovatie te vergroten. 

Dit doel werd gerealiseerd met de volgende globale probleemstelling: 
Op welke wijze hebben economische relaties tussen industriete ondeme
mingen inv/oed op innovatieprocessen? 

De context van deze studie was zowel praktisch als empirisch. De praktische 
achtergrond van de studie werd verduidelijkt via een analyse van de veran
deringen in het industria- en technologiebeleid op verschillende beleidsni
veaus. Achtereenvolgens werd ingegaan op het Nederlandse regionale 
sociaal-economische beleid en het nationale en Europese industria- en 
technologiebeleid. Oit had tot doel de belangrijkste verschuivingen en 
accenten op deze beleidsniveaus te Iaten zien. 
Het na-oorlogse regionale sociaal-economische beleid kwam tot ontwikkeling 
omdat de regering van mening was dat de ongelijke ruimtelijk-economische 
ontwikkeling leidde tot ongewenste uitkomsten. Er werd een veelheid van 
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beleidsinstrumenten ingezet om deze ongewenste ongelijkheid te bestrijden. 
Hierbij lag in het begin van de beschouwde periode de nadruk vooral op 
beleidsinstrumenten die een rechtvaardige verdeling van de (groeiende) 
welvaart dienden te bewerkstelligen. Vanaf het begin van de jaren 80 klonk 
het doelmatigheidsdenken steeds starker in dit beleid door. Meer concreet 
betekende dit dat het beleid zich qua doelstelling ontwikkelde van de bestij
ding van werkloosheid, via de ruimtelijke spreiding van economische activi
teiten, naar de bevordering van regionale en in het verlengde daarvan 
nationale economische groei. Het beleid ontwikkelde zich van 'regie's op 
Haagse kracht' naar 'regie's op eigen kracht'. Dit had tot gevolg dat de rol 
van lokale en regionale actoren belangrijker werd. Zij moesten voor een 
belangrijk deel het 'endogene' ontwikkelingsbeleid vormgeven. De nadruk lag 
hierbij op zelf-initiatief van en samenwerking in regie's. 
Zowel in het regionale sociaal-economische beleid als op het nationale en 
Europese beleidsniveau won industria- en technologiebeleid aan belang. 
Bevordering van samenwerking en innovatie bij onder meer het industriele 
midden- en kleinbedrijf waren belangrijke elementen in dit beleid. Samenwer
king tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de publieke en private 
kennisinfrastructuur op het gebied van innovatie diende de concurrentieposi
tie van ondememingen en in het verlengde hiervan de, endogene, economi
sche ontwikkelingsmogelijkheden van regie's en Ianden te versterken. 
In onze ogen diende elk beleid, ook een te voeren industria- en technologie
beleid, gevoed en onderbouwd te worden met adequate gegevens. Indian 
men clusters of innovatieve netwerken wenst te stimuleren of binnen regio's 
samenwerking tussen bedrijven verder wenst uit te bouwen dan dient men 
antwoorden te hebben op een aantal vragen. Welke clusters of netwerken 
bestaan er, welke bedrijven maken daar deel van uit, hoe functioneren deze 
netwerken? Echter, de discussie over het technologiebeleid werd in Neder
land, zeker op regionaal niveau, veelal gevoerd op basis van sectorale 
gegevens. lnzichten in de mate waarin bedrijven (in regie's) vervlochten zijn 
kunnen niet of nauwelijks gevonden worden. Kortom, er bestond een duidelij
ke kennislacune over het 'cement tussen de stenen' van de (regionale) 
economie. 
Naast deze ontwikkelingen en accentverschuivingen in het beleid deed zich 
een aantal veranderingsprocessen in de industriele voortbrenging voor. De 
veranderingsprocessen waarop onder meer gedoeld werd, waren: 

Economische intemationalisatie en globalisatie; 
Ontwikkelingen in de marktvraag (van een 'sellers' naar een 'buyers 
market' waarin kwaliteit en varieteit belangrijk waren); 
Toegenomen belang van specialisatie en uitbesteding; 
Technologische ontwikkelingen en het belang van innovatie voor het 
behoud van de concurrentiepositie. 

Deze ontwikkelingen hadden onder meer tot gevolg dat de uitwisselingen 
van middelen, mensen en informatie met de omgeving van het bedrijf 
intensiever werden. Anders gezegd, de industriele produktie speelde zich als 
gevolg van genoemde ontwikkelingen naar verhouding minder af binnen de 
muren van een individueel bedrijf en werd meer een combinatie van midde-
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len, kennis en kunde van meerdere met elkaar vervlochten ondememingen. 
Genoemde ontwikkelingen hadden ook ruimtelijk-economische implicaties. 
Zo leidden de ontwikkelingen in de marktvraag naar verwachting tot een 
toenemend belang van nabijheid (van de afzetmarkt) en bereikbaarheid. De 
specialisatie-tendens vroeg om nabijheid van de toeleverancier en leidde tot 
nieuwe organisatievormen waarin regionale clustervorming en nieuwe 
logistieke systemen van belang waren. Samenvattend kon gesteld worden 
dat zowel de beschreven ontwikkelingen in het industria- en technologiebe
leid als de veranderingsprocessen er toe leidden dat de economische, 
organisatorische, technologische en ruimtelijke dimensies van de interactie 
tussen bedrijf en omgeving aan betekenis hadden gewonnen. 

12.3 Nabeschouwing: theoretisch kader 

Het bovenstaande riep enerzijds de vraag op of de 'main stream' economi
sche theorie voldoende oog had voor de interactie tussen bedrijf en omge
ving, terwijl het anderzijds de vraag was of deze theorie het verschijnsel 
innovatie adequaat kon beschrijven en analyseren. 

Het antwoord op de eerste vraag was ontkennend. De micro-economische 
'theory of the firm' was onvoldoende in staat de interactie tussen bedrijf en 
omgeving op een theoretisch bevredigende wijze te beschrijven en te 
verklaren. De wereld die in dit prijsconcurrentiemodel geschapen werd was 
een wereld die bestond uit volkomen rationale economische actoren: zij 
maximaliseerden hun nut of winst, hadden onbeperkt toegang tot informatie 
en hadden onbeperkte mogelijkheden die informatie kosteloos te verzamelen 
en te verwerken. Zij verkeerden derhalve in een gedetermineerde wereld. 
Aile transacties vonden plaats op naar evenwicht tenderende markten waar 
anonieme relaties tussen vele aanbieders en vragers bestonden. In een 
dergelijke wereld werd verondersteld dat structuren, anders dan het markt
mechanisme, of individuate economische actoren geen of een geringe 
invloed uitoefenden op de uitkomsten van het economische proces. Kortom, 
economische actoren dobberden als speelballen in een 'sea of market 
relations'. Hun handelen werd louter bepaald door de golfbewegingen die op 
hun beurt veroorzaakt warden door economische 'natuurkrachten'. Zowel de 
conceptualiseringen van het bedrijf en de omgeving waren problematisch, 
alsmede de relatie tussen beide begrippen. 

Op de vraag of de 'main stream theory of the firm' in staat was het verschijn
sel innovatie bevredigend te beschrijven en te analyseren moest eveneens 
ontkennend geantwoord worden. In de statische wereld van het prijsconcur
rentiemodel was het belangrijkste economische proces de uitwisseling en 
allocatie van goederen met dezelfde gelijkblijvende eigenschappen. Zowel de 
toepassing van bestaande als die van exogeen ontwikkelde nieuwe vormen 
van technologie was in deze theorie niet problematisch. Omdat aile ondeme
mingen in staat waren aile bekende produktietechnieken toe te passen en 
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kennis hadden van de huidige en toekomstige factor- en produktprijzen was 
de onderneming in staat op een relatief eenvoudige wijze een winst-maxima
liserende produktietechniek te kiezen. De toepassing van nieuwe technologie 
kwam tot stand op basis van snelle subsitutiemogelijkheden. Nieuwe techno
logie werd ge'fmplementeerd in reactie op een veranderde factor-prijsverhou
ding. Het niet problematische karakter van de toepassing van bestaande en 
nieuwe technologie was volgens Smith (1995) een gevolg van de wijze 
waarop technologische kennis in dit denkmodel werd omschreven. Hij 
betoogde dat de theorie geldig was als verondersteld werd dat technologi
sche kennis generiek, 'codified', kosteloos verkrijgbaar en context-onafhank
elijkwas. 
Op grond hiervan trokken wij de conclusie dat het prijsconcurrentiemodel in 
feite een denkmodel vormde dat weinig ruimte bood voor een adequate 
analyse van het fenomeen innovatie. Het model spiegelde ons een wereld 
voor waarin het gebruik en de ontwikkeling van technologie een weinig 
problematisch gebeuren was dat bovendien aileen van invloed was op de 
gebruikte produktie-technologie (proces-innovatie). 
In reactie op deze veronderstelde eigenschappen kwam Smith tot de conclu
sie dat ondernemingen innoveerden op basis van een set hulpbronnen die 
voor elke onderneming verschillend was. Deze set hulpbronnen was 'diffe
rentiated and multi-layered', specifiek voor een onderneming, kostbaar om te 
ontwikkelen, 'internally, externally and interactive systemic'. In deze visie was 
technologische ontwikkeling verre van probleemloos. lnnovatie was een 
kostbaar leerproces waarin, mede via gestructureerde uitwisselingen met 
actoren in de omgeving, specifieke sets van hulpbronnen werden verbeterd. 

Het router formuleren van een reeks punten van kritiek bracht ons op zichzelf 
niet veel verder. Het verplichtte ons op zoek te gaan naar andere theoreti
sche stromingen die mogelijk antwoorden konden geven op deze punten van 
kritiek. 
Een rondgang door de organisatiewetenschappen, waarin het thema bedrijf 
en omgeving al lange tijd op de wetenschappelijke agenda stond, gaf een 
aantal relevante resultaten: 

Het belang van de open systeembenadering waarin sprake was van 
wederzijdse be'fnvloeding tussen bedrijf en omgeving; 
Het besef dat de omgeving van een organisatie een gelaagdheid kende 
en beschikte over een aantal eigenschappen waarvan onzekerheid eli 
afhankeljjkheid de belangrijkste waren; 
Het besef dat een organisatie kon worden voorgesteld als een autono
mie bezittende, zelfsturende (economische) actor die kon reageren en 
anticiperen op ontwikkelingen in haar orngeving. 

Met name het door Khandwalla ontwikkelde model gaf een algemeen kader 
voor de analyse van de wisselwerking tussen bedrijf en omgeving. Dit model 
litt zien dat organisaties verschillende voorzieningen konden treffen om 
ervaren omgevingsonzekerheid te reduceren. Dit was relevant omdat 
hiermee duidelijk werd dat organisaties in hun aard verschillende, dat wil 
zeggen heterogene, inter- en intra-organisationele instrumenten inzetten in 
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het Iicht van de reductie van onzekerheid. Economische relaties en technolo
gische innovatie werden hierbij gezien als onzekerheidsreducerende voorzie
ningen zonder dat hun rol overigens door Khandwalla verder werd uitge
werkt. 

De door Williamson ontwikkelde transactiekostentheorie leek gezien onze 
probleemstelling een geschikt theoretisch kader. In deze theorie stond het 
handelen van de ondememing onder invloed economische instituties in de 
vorm van coOrdinatiemechanisrnen ten behoeve van de ruil centraal. Tevens 
kreeg technologische innovatie een expliciete plaats in de theorie. 
In de transactiekostenbenadering werden ruil en ruilprocessen centraal 
gesteld. Aan het ruilen van economische goederen waren kosten verbonden. 
Deze kosten ontstaan onder invloed van twee menselijke eigenschappen, te 
weten begrensde rationaliteit en opportunisme. De hoogte van de transactie
kosten werd bepaald door eigenschappen van de transactie zelf. Het ging 
om combinaties van transactiespecifieke investeringen, de frequentie van de 
ruil en de mate waarin het ruilproces met onzekerheden was omgeven. Mede 
in relatie met de hiervoor genoemde menselijke eigenschappen kozen 
economische actoren voor het gebruik van bepaalde coOrdinatie-mechanis
men ten einde hun transactiekosten te minimaliseren. Met name het coOrdi
natiemechanisrne 'relational contracting' leek voor onze doeleinden interes
sant. Echter in de ogen van Williamson had juist dit coOrdinatiemechanisme 
bij toenemende onzekerheid een instabiel karakter. 
De introductie van technologische innovatie in het transactiekostenmodel 
leidde tot een aanzienlijke verhoging van de complexiteit van het model. Het 
'juiste' coOrdinatiemechanisme werd gekozen in een afweging van vier 
aspecten: de transactiespecificiteit van de investeringen, het niveau van de 
onzekerheid, de kostenbesparende mogelijkheden van een innovatie en de 
mate waarin deze kostenbesparingen toe te eigenen waren. Het 'hybride' 
coordinatiemechanisme (bilateral governance) werd volgens Williamson 
gekozen als de kostenbesparende mogelijkheden van een innovatie hoog en 
toe te eigenen waren en er sprake was van gematigd transactiespecifieke 
investeringen. 
Op de vraag of de transactiekostenbenadering van Williamson het door ons 
gewenste theoretische kader vormde voor de analyse van de relatie tussen 
bedrijf en omgeving in het algemeen en de wijze waarop exteme economi
sche relaties het innovatieproces beTnvloedden in het bijzonder, kon zowel 
bevestigend als ontkennend beantwoord worden. Hierbij hadden de negatie
ve elementen echter de overhand. 
Waardevolle elementen waren in de eerste plaats het feit dat instituties en de 
invloeden die hiervan uitgingen op technologische innovatie expliciet onder
warp van studie waren. In de tweede plaats leidden de assumpties van 
begrensde rationaliteit en onzekerheid ertoe dat economische actoren in 
principe de mogelijkheid hadden te kiezen uit verschillende mechanismen om 
ruil te coordineren. In de derde plaats was de introductie van het concept 
'asset specificity' van belang. Williamson liet hiermee enerzijds zien dat 
onder bepaalde voorwaarden 'hybride' coOrdinatiemechanismen, zoals 
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netwerken, mogeUjk waren. Anderzijds introduceerde Williamson met dit 
concept heterogeniteit van inputs in het transactiekostenmodel. 
De nadelen van de theorie overvleugelden echter de genoemde voordelen. 
Zo had de theorie een sterk methodologisch individualistisch karakter en 
kende zij een hoog abstractieniveau. Tevens was de theorie deterministisch 
van aard. Enerzijds omdat economische actoren Iauter gedreven werden 
door de wens hun transactiekosten te minimaliseren en anderzijds omdat 
strategische opties geen rol van betekenis speelden in het model. Dit had tot 
resultaat dat een organisatie weliswaar in potentie kon kiezen uit meerdere 
coOrdinatiemechanismen, maar dat er in feite slechts 'one best way to 
organize' transacties bestond. Tenslotte kon gewezen worden op de domi
nante rol van het concept 'opportunisme'. Het feit dat Williamson ervan 
uitging dat economische actoren 'liegen en bedriegen' riep meer vragen dan 
antwoorden op. Waar economische (en sociale) structuren hun structurale 
karakter dan aan ontleenden bleef onduidelijk in de transactiekostentheorie. 
Zeker als het ging om de verklaring van het bestaan van duurzame economi
sche relaties en hun invloed op innovatieprocessen was de transactiekosten
theorie niet in staat te komen tot bevredigende resultaten. In de eerste plaats 
kon in dit verband gewezen worden op het veronderstelde instabiele karakter 
van het bilaterale coordinatiemechanisme. Williamson plaatste duurzame 
economische relaties of netwerken in deze groep maar beweerde tegelijker
tijd dat het mechanisme bij een verhoogde onzekerheid niet stand zou 
houden. Op de vraag hoe dit te rijmen viel met de door verschillende auteurs 
waargenomen sterke groei van dit type coordinatie bleef Williamson het 
antwoord schuldig. Zeker als in beschouwing genomen werd dat innovatie 
per definitie een met grate onzekerheid omgeven activiteit was, leken 
duurzame economische relaties in de visie van Williamson geen lang Ieven 
beschoren. 
De belangrijkste reden waarom de transactiekostenbenadering geen vrucht
bare bodem bood voor de bestudering van innovatie had te maken met het 
feit dat het een theorie was die zich primair bezighield met de allocatie van 
hulpbronnen waarbij de organisatie of het netwerk in feite slechts minder 
goede alternatieven waren voor het beste coOrdinatiemechanisme: de markt. 
Hiermee ging de theorie voorbij aan een aantal essentiele kenmerken van de 
activiteiten van ondernemingen, namelijk hun eigenschap om hulpbronnen, 
waarde en surplus te scheppen en om strategische activiteit te ontplooien. 
Ondernemingen waren geen altematief voor markten, maar vormden juist de 
locus van de markteconomie. Daar werden via transformatie-activiteiten 
hulpbronnen geschapen. Deze voortbrenging van hulpbronnen ging aan hun 
allocatie via ruil of distributie vooraf. Dit leidde tot de conclusie dat de 
transactiekostentheorie in feite de analyse van produktie en innovatie 
reduceerde tot een allocatievraagstuk. 

Vervolgens werd de economische netwerkbenadering ge'l'ntroduceerd. 
Hiermee werd een derde alternatief op de traditionele 'theory of the firm' 
besproken. Hierbij stonden twee vragen centraal. De eerste vraag had tot 
doel een inzicht te verkrijgen in de belangrijkste veronderstellingen en 
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grondbegrippen van de economische netwerkbenadering. Met betrekking tot 
de gehanteerde veronderstellingen was vooral de bijdrage van Granovetter 
van groot belang voor de netwerkbenadering. Zijn kritiek op de 'undersociali
zed' en 'oversocialized' conceptualisering van het menselijke handelen in de 
sociologie en economie leverde een zeer belangrijk uitgangspunt voor de 
netwerkbenadering op, namelijk dat het handelen van actoren is ingebed in 
een web van relaties. Relaties die over specifieke eigenschappen beschik
ten. Het feit dat het handelen was ingebed had tot gevolg dat de relaties 
tussen actoren enerzijds beperkingen aan het handelen van een actor 
opleggen, terwijl anderzijds het ook mogelijk was dat die relaties juist moge
lijkheden boden voor het handelen. Andere belangrijke veronderstellingen 
van de netwerkbenadering konden uit het embeddedness-standpunt afgeleid 
worden: (1) Organisaties konden worden voorgesteld als patronen van 
duurzame bindingen tussen actoren; (2) De patronen van relaties waarin een 
actor was ingebed waren een betere voorspeller van het handelen van een 
individuele actor dan de intrinsieke eigenschappen van een actor; (3) De 
omgeving van een organisatie kon voorgesteld worden als een netwerk van 
organisaties. 
Netwerken bestonden uit relaties tussen actoren. In de economische net
werkbenadering was een relatie de gestolde uiting van de interactie tussen 
actoren. In de eerste plaats werd economische ruil tussen twee actoren 
gekanaliseerd. In de tweede plaats kon een economische relatie over een 
aantal andere dimensies beschikken die zich veelal in de loop van de tijd 
ontwikkelden. De dimensies die we op het oog hadden waren onder meer 
vertrouwen, beinvloeding, afhankelijkheid of informatie- en kennisoverdracht. 
De modellering van industriele markten vond plaats aan de hand van het 
netwerkmodel van de Zweed Hakansson. Hij construeerde een netwerkmo
del waarin drie concepten een rol speelden: actoren, activiteiten en hulpbron
nen. Actoren waren degenen die activiteiten uitvoerden en hulpbronnen 
bezaten of beheersten. Actoren bezaten kennis over deze activiteiten en 
hulpbronnen maar waren begrensd rationeel zodat deze kennis nooit volko
men was. In het model werden twee hoofdcategorieen activiteiten onder
scheiden: transformatie- en transactie-activiteiten. De transformatie-activitei
ten werden veelal uitgevoerd door een individuele actor en hadden als 
belangrijk kenmerk dat hulpbronnen werden verbeterd door het gebruik van 
andere hulpbronnen. Via de transactie-activiteiten werden de transformatie
activiteiten met elkaar verbonden. De uitwisselingen bestonden uit economi
sche ruil, maar konden meer omvattend worden, waarmee ook andere 
dimensies van economische relaties van betekenis werden. Hulpbronnen 
hadden twee belangrijke kenmerken, namelijk hun onderlinge afhankelijkheid 
en heterogeniteit. Hulpbronnen waren onderling afhankelijk omdat voor de 
voortbrenging van een bepaald produkt meerdere op elkaar afgestemde 
hulpbronnen nodig waren. Heterogeniteit betekende dat hulpbronnen 
verschillende eigenschappen bezaten zodat de waarde van een hulpbron 
mede bepaald werd door de eigenschappen van andere hulpbronnen 
waarrnee een hulpbron werd gecombineerd. 
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Op basis hiervan definieerden we economische netwerken als duurzame 
patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke organisaties die zich 
formeerden random economische activiteiten. 

Vervolgens werd de betekenis van de economische netwerkbenadering voor 
de analyse van innovativiteit van industriele ondernemingen onderzocht. 
Volgens Hakansson waren innovaties voor een deel het produkt van een 
netwerk van economische actoren. Economische netwerken droegen 
volgens hem bij aan (a) kennisontwikkeling bij actoren; (b) de coOrdinatie van 
hulpbronnen; en (c) de mobilisatie van hulpbronnen. Technologische ontwik
keling werd door hem omschreven als het proces waarin nieuwe technische 
oplossingen werden ontworpen, getest, veranderd, verworpen of geaccep
teerd. Hierbij stand de ontwikkeling van hulpbronnen centraal. Dit betekende 
dat duidelijk gemaakt moest worden op welke wijze hulpbronnen in relatie tot 
innovatie beschouwd dienden te worden en welke rol economische netwer
ken hierbij speelden. 
Hakansson haalde Passineti aan die stelde dat technologische verandering 
een centrale rol in de economische theorie diende te krijgen. Een belangrijke 
voorwaarde hiervoor was de veronderstelling dat actoren in staat waren te 
leren en in staat waren deze kennis aan anderen over te dragen. Hakansson 
beaamde dit maar was van mening dat Passineti onvoldoende duidelijk 
maakte wat er dan geleerd moest worden. Aanvullend stelde hij dat er met 
betrekking tot kennis over hulpbronnen twee dimensies onderscheiden 
konden worden: (1) kennis over een individuele hulpbron; en (2) kennis over 
specifieke combinaties van hulpbronnen. Hakansson stelde nu dat een 
specifieke combinatie van hulpbronnen invloed had op de waarde van een 
individuele hulpbron. Op grand hiervan werd de conclusie getrokken dat 
hulpbronnen heterogeen waren, dat wil zeggen dat de waarde van een 
hulpbron afhankelijk was van de hulpbronnen waarmee zij werd gecombi
neerd. 
Voortbouwend op een betoog van Alchian & Demsetz trek Hakansson de 
conclusie dat het efficient gebruik van heterogene hulpbronnen niet het 
resultaat was van het bezitten en gebruiken van de beste hulpbronnen, maar 
het resultaat was van het bezitten van voldoende kennis over de relatieve 
productieve prestaties van deze hulpbronnen. Voor ondernemingen stonden 
twee wegen open om deze kennis te verkrijgen: een interne en een externe 
weg. Wat de interne weg betrof, ken een onderneming kennis verwerven via 
eigen R&D-inspanningen, 'learning by doing' en 'learning by using'. Daar
naast ken een onderneming tot kennisverwerving komen langs een externe 
weg: 'learning by interacting' of 'joint learning'. Dit betekende dat onderne
mingen via interactie de kennis en vaardigheden ontwikkelden om te profite
ren van elkaars hulpbronnen. Ten einde de voor innovatie benodigde 
processen van kennisverwerving en -vermeerdering mogelijk te maken 
dienden ondernemingen te opereren in structuren die dit ondersteunden. 
Hakansson stelde dat dergelijke structuren twee basiseigenschappen 
moesten hebben: stabiliteit en variatie. Omdat kennisverwerving en -ver
meerdering tijd kostte waren stabiele relaties tussen economische actoren 
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nodig. Variatie zorgde voor openheid. lnnovaties waren soms het resultaat 
van nieuwe combinaties van nieuwe hulpbronnen of nieuwe combinaties van 
bestaande hulpbronnen. De structuren moesten een openheid bezitten die 
de innoverende onderneming in staat stelde nieuwe kennis te vergaren. 
Deze gedachte was ook bij Granovetter te vinden. Hij stelde dat zwakke 
bindingen tussen actoren vaak een belangrijke rol speelden bij het verkrijgen 
van nieuwe informatie. 
Volgens Hakansson vormden economische relaties en netwerken structuren 
die over de genoemde eigenschappen beschikten. Via het aangaan van 
stabiele relaties met andere ondernemingen werden in de eerste plaats de 
mogelijkheden voor de voorziening van benodigde hulpbronnen gerealiseerd. 
In de tweede plaats boden de stabiele relaties in netwerken de mogelijkheid 
de kennis te vergaren die nodig was voor een innovatief en efficiant gebruik 
van heterogene hulpbronnen. In de derde plaats bood de stabiliteit van de 
netwerkstructuur een basis voor enige variatie. 

Een belangrijke vraag was of de economische netwerkbenadering de 
theoretische problemen oploste die onder andere in de traditionele 'theory of 
the firm' en in de transactiekostenbenadering gevonden werden. Met de 
beantwoording van deze vraag werd tevens een deel van de doelstelling van 
dit onderzoek bereikt. 
De economische netwerkbenadering was erop gericht patronen te ontdekken 
in de economische activiteiten van actoren. Hiervoor steeg men in de 
benadering uit boven het niveau van de individuele onderneming om het 
systeem dat bestond uit relevante actoren en hun relaties te analyseren. Dit 
was zonder meer een belangrijke verdienste te noemen omdat hiermee een 
nieuwe impuls werd gegeven aan de discussie over de relatie tussen 
(economische) structuur en (economisch) handelen. Een discussie waarin 
door de economische wetenschappen slechts een magere bijdrage werd 
geleverd. Daarnaast werd in de economische netwerkbenadering een aantal 
problemen opgelost die door ons in de eerder behandelde theoretische 
benaderingen werden gesignaleerd. Enkele belangrijke problemen en hun 
oplossingen waren: 
In de eerste plaats waren actoren ingebed in relaties die hun mogelijkheden 
tot handelen konden vergroten of verkleinen. Hiermee ontkwam de netwerk
benadering aan een 'undersocialized' of 'oversocialized conception of human 
action' zoals in de neo-klassieke economische theorie of in de transactiekos
tenbenadering van Williamson aangetroffen werd. 
In de tweede plaats waren actoren in de netwerkbenadering begrensd 
rationeel. De veronderstelde volkomen rationaliteit van actoren in de neo
klassieke theorie werd hiermee verworpen. Dit had tot gevolg dat actoren 
over beperkte informatie beschikten en op grond daarvan tot verschillende 
keuzen konden komen. 
In de derde plaats werd in de netwerkbenadering de veronderstelde homoge
niteit van hulpbronnen verworpen en vervangen door de stelling dat hulp
bronnen heterogeen waren. In combinatie met de beperkte kennis waarover 
actoren beschikten werd aannemelijk gemaakt dat actoren economische 
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relaties gebruikten en nodig hadden om tot economisch waardevolle combi
naties van hulpbronnen (produkten of processen) te komen. Anders gezegd, 
economische relaties tussen actoren hadden in de netwerkbenadering een 
waardevolle en produktieve betekenis en waren niet, zoals in de transactie
kostentheorie, het resultaat van het falen van de werking van de markt of van 
de interne organisatie. Bovendien hadden zij niet aileen een allocatieve 
functie. Actoren beschikten over verschillende verzamelingen hulpbronnen 
en voerden verschillende activiteiten uit. Hiermee was er niet aileen sprake 
van heterogene hulpbronnen maar werd ook duidelijk dat er grote verschillen 
konden bestaan tussen actoren. 
In de vierde plaats werd in de netwerkbenadering de relatie tussen bedrijf en 
omgeving duidelijker geconceptualiseerd dan in de andere benaderingen. Er 
was geen sprake van een 'faceless' omgeving zoals in de neo-klassieke 
theorie of een omgeving die beschreven werd met behulp van tamelijk 
abstracte begrippen (complexiteit of dynamiek) zoals in de resource-benade
ring. In de netwerkbenadering bestond de omgeving uit andere organisaties 
waarmee al dan niet en in verschillende vormen relaties werden onderhou
den. Hierdoor werd het mogelijk de invloeden uit de omgeving beter te 
lokaliseren, te beschrijven en te analyseren. 
In de vijfde plaats was de wijze waarop technologische ontwikkeling in de 
economische netwerkbenadering werd geconceptualiseerd aanmerkelijk 
realistischer dan in de andere in dit onderzoek besproken theoretische 
modellen. lnnovatie was in de economische netwerkbenadering een in de 
bedrijfsomgeving ingebed sociaal-economisch proces waarin via de 
(her)combinatie van heterogene hulpbronnen produkten en processen 
werden verbeterd of vemieuwd. De aandacht voor transformatie van speci
fieke sets hulpbronnen betekende enerzijds dat ondememingen in de 
economische netwerkbenadering niet aileen een allocatieve maar bovenal 
een waardescheppende functie hadden. Anderzijds leidde deze aandacht 
voor dit transformatieproces tot de conclusie dat innovatie verre van pro
bleemloos was. Het was een kostbaar leerproces waarin specifieke hulp
bronnen werden verbeterd door gebruik te maken van zowel 'codified' als 
'tacif kennis die zowel binnen als buiten de onderneming lag. De omgeving 
van de innoverende ondememing kreeg in deze visie een geheel ander 
karak.ter dan in de micro-economische theorie. De omgeving bestond niet 
louter uit homogene input en technologie maar werd gezien als een verza
meling hulpbronnen bezittende economische actoren. De innoverende 
organisatie onderhield geen anonieme relatie met de omgeving, maar de 
interactie met de omgeving kreeg vorm via gestructureerde uitwisseling van 
hulpbronnen en via leerprocessen. 

Hoewel de netwerkbenadering ons een perspectief bood waarin interactie 
tussen actoren en de daaruit voortvloeiende structuren van wezenlijk belang 
waren voor de economische prestaties van industriele ondememingen kon 
volgens ons nog nauwelijks gesproken worden van een netwerktheorie. Dit 
was een belangrijk punt van kritiek. De verschillende auteurs die zich met dit 
onderwerp bezighielden hanteerden een groot aantal, vaak verschillende, 

404 



begrippen en modellen. Met andere woorden, er was nag geen sprake van 
een eenduidig begrippenapparaat en denkmodellen. Wei was er sprake van 
een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten, zeals begrensde rationaliteit 
en de wijze waarop economisch handelen werd geconceptualiseerd. Daar
naast werd de economische netwerkbenadering gekenmerkt door het 
gebruik van vele, onderling weinig vergelijkbare, typologie&n om netwerken 
te karakteriseren. Dit werd geweten aan het feit dat onderzoekers afkomstig 
waren uit verschillende wetenschappeljjke disciplines en gei"nteresseerd 
waren in verschillende onderzoeksthema's. 
Naast bovenstaande algemene kanttekeningen over de netwerkbenadering 
kon over het netwerkmodel van Hakansson nog het volgende gesteld 
worden. In dit model werden links, ties en bonds onderscheiden. De vraag 
was echter of een dergelijk analytisch onderscheid op empirisch niveau ook 
gemaakt kon worden. Het lag volgens ons niet voor de hand dat actoren in 
staat waren een onderscheid te maken tussen een 'actor bond' en een 
'resource tie' als aparte entiteiten. Eerder zouden zij een economische 
netwerkrelatie als een entiteit beschouwen die verschillende dimensies 
bezat. Daarnaast bleek Hakansson nauwelijks in staat op basis van zijn 
model tot hypothesevorming te komen. Dit werd volgens ons veroorzaakt 
doordat het netwerkmodel van Hakansson dicht op de directe praktijk stond. 
Het model gaf eerder aan dat netwerkrelaties van belang waren voor het 
economisch functioneren van industri&le ondernemingen, dan dat het model 
in staat was richtinggevende uitspraken te doen over de relaties tussen 
gebruikte concepten. Hierdoor werd Hakansson's model gekenmerkt door 
een theoretische armoede en een grote mate van pragmatisme. 

De belangrijkste conclusies van deze evaluatie konden als volgt worden 
samengevat: (1) De economische netwerkbenadering loste een groot aantal 
problemen van de eerder besproken benaderingen op (o.a. methodologisch 
individualisme; allocatie versus creatie en allocatie, opportunisme versus 
vertrouwen); (2) De economische netwerkbenadering leverde bruikbare 
begrippen op voor de analyse van de invloed van externe organisaties op 
innovatieprocessen ('innovation is embedded'}; (3) De economische netwerk
benadering was echter niet in staat op een systematische wijze richtingge
vende samenhangen tussen de door haar aangedragen concepten aan te 
brengen. De benadering was derhalve eerder beschrijvend dan verklarend. · 
Onze evaluatie leverde oak een aantal 'witte vlekken' op die, in het Iicht van 
onze probleemstelling, om een theoretische invulling vroegen. Het ging om 
de volgende drie onderwerpen: 
1. De rol van strategische opties in de economische netwerkbenadering; 
2. Het ontbreken van een expliciete innovatietheorie in de benadering; 
3. De ruimtelijke dimensie van netwerken, in het bijzonder in relatie tot 

innovatie. 

Strateglsche opties: 
Hoewel met name Hakansson zei zich te baseren op de resource-benade
ring, deed zich tussen beide benaderingen een opmerkelijk verschil voor. In 
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de resource-benadering werd veel aandacht geschonken aan strategieen 
waarmee actoren hun omgeving konden beinvloeden. In de economische 
netwerkbenadering speelde strategie merkwaardig genoeg slechts een 
impliciete rol, namelijk via het voortdurende streven van actoren om via hun 
relaties hun positie in het netwerk te verbeteren. 
Het opnemen van strategische opties of strategisch beleid was van belang 
omdat deze activiteit een van de schakels vormde tussen de bedrijfsomge
ving en het economische handelen van de onderneming. Daarom werd het 
concept strategie verwerkt in het netwerkmodel van Hakansson. Strategie of 
strategisch beleid werd gezien als een van de transformatie-activiteiten. 
Hierbij werd strategische activiteit omschreven als 'a pattern in a stream of 
desicions and actions' gericht op de verbetering van de netwerkpositie van 
een actor en de reductie van onzekerheid. Bij deze beslissingen of hande
lingen ging het om een reageren of anticiperen op waargenomen bedrijfsin
terne en -externe ontwikkelingen die onzekerheid veroorzaakten. Anders 
gezegd, kennis en informatie over de interne en externe bedrijfsomgeving 
werd bij het beslissen en handelen omgezet, getransformeerd in strategisch 
beleid. 

Expliciete innovatietheorie: 
Een andere belangrijke conclusie uit onze evaluatie was dat Hakansson een 
groot belang toekende aan de invloed van externe economische actoren op 
innovatieprocessen en dat de benadering daarom bruikbaar was voor onze 
doeleinden. Dit betekende niet dat een en ander probleemloos toegepast kon 
worden. Er deden zich namelijk nog twee met elkaar verweven problemen 
voor. Het eerste probleem had te maken met het feit dat Hakansson volgens 
ons het bedrijfsinterne deel van het innovatieproces te sterk uit het oog 
verloor. Dit leidde tot een overaccentuering van het belang van economische 
relaties voor innovatieprocessen. We poogden deze onevenwichtigheid te 
herstellen door als uitgangspunt te nemen dat het innovatieproces een 
proces was waarin zowel bedrijfsinterne als externe factoren en actoren hun 
invloed hadden. Hierbij lag het primaat bij het bedrijfsinterne. Het was 
immers de economische actor zelf die de beslissing tot innovatie nam. Hierbij 
konden invloeden uit de omgeving een belangrijke aanleiding vormen, de 
beslissing tot innovatie bleef echter bij de actor liggen. 
Een en ander werd vormgegeven door het innovatieproces als een open 
systeem te modelleren. Hierin werd innovatie, conform het netwerkmodel van 
Hakansson, gezien als een transformatie-activiteit waarin heterogene 
hulpbronnen (input) werden omgezet in resultaten van innovatie (outputs). 
De input kon zowel een interne als een exteme herkomst hebben. Interne 
hulpbronnen konden bijvoorbeeld betrekking hebben op het aanwezige 
'human capital', de R&D-inspanning of de invloed van bedrijfsfuncties op het 
innovatieproces. Externe hulpbronnen waren in handen van externe actoren. 
Via economische relaties met leveranciers of afnemers konden innoverende 
actoren deze hulpbronnen verwerven en benutten. Welke interne of externe 
hulpbronnen tijdens het innoveren gebruikt werden hing in hoofdzaak af van 
de karakteristieken van het transformatie- of het throughputproces. Hierbij 
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kon men onder meer denken aan de aard (produkt- en/of procesinnovaties) 
en het niveau (geleidelijk of ingrijpend) van de voortgebrachte innovaties of 
de complexiteit van het proces. 
Het tweede probleem, dat verweven was met het eerste, had te maken met 
het feit dat Hakansson met zijn netwerkmodel er niet in slaagde te komen tot 
uitspraken over systematische samenhangen in het model. Het model 
toonde aan dat innovatieprocessen verweven waren met de bedrijfsomge
ving (zie boven) maar slaagde er niet in te Iaten zien dat deze interactie zich 
in de vorm van specifieke patronen kon voordoen. Als we echter aannamen 
dat de hulpbronnen die nodig waren voor innovatie specifieke kenmerken 
hadden1, dan kon dit aanleiding zijn voor het ontstaan van specifieke patro
nen in de interactie tussen het innoverende bedrijf en zijn omgeving. Dit 
diende dan in het netwerkmodel opgenomen te worden. 
Een systematische verbinding tussen het innoverende bedrijf en zijn omge
ving, of liever gezegd tussen innovatie en netwerken werd wei aangebracht 
door Pavitt. De door hem ontwikkelde taxonomie van sectoren bracht 
sectorale patronen van innovatie in beeld. Op basis van de herkomst van de 
benodigde hulpbronnen voor technologische innovatie, de aard van de 
innovaties en de kenmerken van de innoverende ondernemingen was hij in 
staat vier sectoren te onderscheiden die typische patronen van interne en 
externe systematiek van innovatieprocessen te zien gaven. Het netwerkmo
del van Hakansson en de taxonomie van Pavitt vulden elkaar aan, zo was 
onze conclusie. Pavitt had vooral oog voor de sectorale patronen van 
innovatie waarbij de specifieke eigenschappen van de innovatieve relaties 
tussen ondernemingen minder van belang waren. Juist op dit punt was de 
netwerkbenadering van Hakansson bruikbaar. 

lnnovatle en reglo: 
De vraag die moest worden beantwoord luidde: Wat is de relatie tussen 
innovatie en de ruimtelijke inbedding van bedrijvigheid? Uit een overzicht van 
de relevante theorievorming over de relatie tussen bedrijf en omgeving in de 
ruimtelijke wetenschappen werd duidelijk dat twee benaderingen onderschei
den kunnen worden. 
In de eerste benadering was het handelen van organisaties een functie van 
het ruirntelijke milieu waarin een organisatie was gevestigd. Met andere 
woorden, de eigenschappen van het ruimtelijke milieu bepaalden in hoge 
mate het ontstaan, het handelen en de prestaties van ondernemingen. Er 
werd weinig ruimte gelaten voor een belnvloeding door de organisatie van 
haar orngeving: het primaat van deze benadering lag bij de ruimtelijke 
omgeving. 
In de tweede benadering ward min of meer het omgekeerde beweerd. De 
ruimtelijke omgeving waarin een bepaalde organisatie of groep organisaties 

1 Zie hoofdstuk 1 waar beweerd is dat hulpbronnen 'differentiated, multi-layered, highly 
specific, cumulative, internal systemic, interactive and externally systemic' zijn. Kortom, 
heterogeen zijn. 
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was gelokaliseerd werd gezien als het resultaat van het handelen en de 
activiteiten van ondernemers of onderneming en de invloed hiervan op de 
ruimtelijke omgeving. In deze benadering lag het primaat bij de ondememing 
en haar invloed op de ruimtelijke organisatie. 
De innovatieve milieu-benadering was een toepassing van de omgevingsbe
nadering op het thema innovatie en regio. Hierin werd verondersteld dater 
ruimtelijke verschillen bestonden in de kosten van innovatie. Anders gezegd, 
de mogelijkheden van de onderneming om te innoveren waren mede afhan
kelijk van de innovatieve eigenschappen van de omgeving. Waren bepaalde 
benodigde eigenschappen afwezig of in onvoldoende mate aanwezig dan 
ging hier een kostenverhogend effect van uit voor de innoverende onderne
ming. 
In een paging te komen tot een antwoord op de gestelde vraag werd de 
betekenis van geografische ruimte voor het innovatieproces nagegaan. In 
haar meest fundamentele betekenis bestond zij er uit dat zij organisaties van 
hulpbronnen voorzag. Deze hulpbronnen waren ongelijk verdeeld in de 
geografische ruimte. Deze ongelijke verdeling was mede een resultaat van 
een geringe ruimtelijke mobiliteit. De hulpbronnen konden worden be
schouwd als een technologische infrastructuur. Deze infrastructuur kon, 
indien de innoveerders haar benutten, de overdracht van kennis bevorderen, 
het oplossen van innovatieproblemen vergemakkelijken en de risico's en 
kosten van innovatie verlagen. lndien deze infrastructuur in de ruimte was 
geconcentreerd kon zjj de innovatiecapaciteit in een regio vergroten. Anders 
gezegd, ook in ruimtelijke zin waren hulpbronnen heterogeen. lmmers, als 
gevolg van de kenmerken van deze hulpbronnen (zie noot 1) was er sprake 
van specifieke kennisvoorraden in bepaalde technologiean en sectoren. 
Deze hulpbronnen waren in een aantal gevallen ruimtelijk ongelijk verdeeld 
zodat de innovatieve mogelijkheden van bedrijven op bepaalde plaatsen 
werden gestimuleerd en op andere niet. 

Met deze aanvullingen werd een innovatiemodel ontworpen gebaseerd op de 
open systeem theorie van organisaties en de economische netwerkbenade
ring. Binnen bedrijven werd innoveren gezien als een transformatieproces 
waarin input {heterogene hulpbronnen) werd omgezet in output {innovatiere
sultaten). Dit proces werd gerelateerd aan diverse economische actoren die, 
via transformatie- en transactie-activiteiten, gebruik maakten van hulpbron
nen om innovaties te realiseren. Hiermee werd aannemelijk gemaakt dat 
innovatie een ingebed proces was met economische, organisatorische en 
ruimtelijke dimensies. 

12.4 Nabeschouwing: enkele methodologische overweglngen 

Het gekozen onderwerp, de invloed van economische relaties op innovatie
processen, leverde ook een aantal methodologische overwegingen op. Welk 
onderzoekstype moest gekozen worden? Welk onderzoeksontwerp was het 
meest geschikt? Welke analysetechnieken stonden ons ter beschikking? 
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Zoals in hoofdstuk 6 werd beschreven, had het onderzoek een explorerend 
karakter met een empirisch oogrnerk. De zwak ontwikkelde theoretische 
basis van het economische netwerkonderzoek was de belangrijke reden bij 
deze keuze. Hiermee weken we niet af van hetgeen in economisch netwerk
onderzoek gebruikelijk was. Enigszins vooruitlopend op de nabeschouwing 
van de analyseresultaten kon gesteld worden dat dit oogmerk gehaald werd. 
Juist de combinatie van H~kansson's netwerkmodel met de sector-typologie 
van Pavitt stelde ons in staat relatiepatronen te identificeren en te analyse
reo. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan de theorie-ontwikkeling op dit 
terre in. 
Economische netwerken konden op verschillende analyseniveaus bestu
deerd worden. Hier werd gekozen voor de bestudering van egocentrische of 
nodale netwerken, waarbij we ons beperkten tot de directe relaties van de 
focale actor. Hoewel dit ons in staat stelde verschillende delen van de 
bedrijfsomgeving goed in beeld te brengen, kleefden er toch bepaalde 
nadelen aan deze manier van werken. Het belangrijkste nadeel lag in het 
gegeven dat slechts een beperkt deel van een produktieketen bestudeerd 
kon worden. De mogelijke invloed van een eventuele krachtige derde partij 
kon niet geanalyseerd worden. Tevens was het niet mogelijk analysetechnie
ken toe te passen die de centraliteit of de dichtheid van een economisch 
netwerk beschreven. Dit had tot gevolg dat er in feite steeds fragmenten van 
grotere netwerken onderzocht werden, waarbij de feitelijke netwerkpositie 
van een economische actor onduidelijk bleef. 
Als onderzoeksontwerp werd het survey gekozen. Dit stelde ons in staat via 
systematische schriftelijke ondervraging gegevens over veel kenmerken te 
verzamelen. Het was weliswaar zo dat de mogelijkheden om geconstateerde 
samenhangen te controleren voor storende factoren in het survey-onderzoek 
geringer waren dan bij een experimenteel ontwerp. Hier stond tegenover dat 
de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten aanmerkelijk groter 
was dan bij de case-studie. Dit laatste onderzoeksontwerp werd in het 
economische netwerkonderzoek veelvuldig gebruikt (zie ook: Meeus & 
Oerlemans, 1993c: 61). Zeker als de schaal van dit onderzoek mede in 
beschouwing werd genomen, bijna 700 waarnemingen in een beperkt 
geografisch gebied, mocht gesproken worden van een onderzoek waarin een 
systematisch inzicht werd geboden in de verbreiding van organisatienetwer
ken. Er waren in Nederland nog nauwelijks studies te vinden waarin de 
verbreiding en het functioneren van organisatienetwerken in het Iicht van 
innovatie over verschillende industriale sectoren systematisch werden 
geYnventariseerd en vergeleken2• Hiermee werd deels de originaliteit van dit 
onderzoek aangegeven. 

2 Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat ter vafidering van de gegevens die via het 
survey-onderzoek zQn varzameld, aanvulfend 27 case-studies zQn uitgevoerd. In 20 gevallen bleak 
er sprake van duurzame interorganisatlonefe economlsche relaties die een relatief starke inv/oed 
hadden op hat ver/oop en de resultaten van hat betreffende innovatieproces (zia: Van den Hout 
et.al., 1994; Bouwens, 1994). 
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Met betrekking tot de gebruikte analysetechnieken kwamen Meeus & 
Oerlemans (1993: 91) tot de conclusie dat het merendeel van de economi
sche netwerkonderzoekers zich bediende van beschrijvende statsitiek. Zij 
weten het veelvuldige gebruik van deze onderzoekstechniek aan het feit dat 
de mate van controle over de onderzoekscondities en -populatie in het 
algemeen laag was, zodat het gebruik van multivariate analysetechnieken op 
problemen stuitte. Zij bevalen onderzoekers aan de controle over onder
zoekscondities en -populatie te vergroten. 
Deze aanbeveling werd in dit onderzoek ter harte genomen. De controle over 
de onderzoekspopulatie werd bereikt door een aselecte steekproef te 
trekken uit een populatie bedrijven uit de provincia Noord-Brabant en de 
respons op een aantal punten te vergelijken met de fracties in de oorspronk
elijke populatie. Deze vergelijking leidde tot de conclusie dat de respons een 
redelijk betrouwbare afspiegeling vormde van de steekproef. De controle 
over de onderzoekscondities werd vergroot door systematisch op zoek te 
gaan naar verschillen en overeenkomsten tussen vooraf gedefinieerde 
homogene groepen van bedrijven. Vergelijkingen tussen de Pavitt-sectoren, 
grote en kleine bedrijven, incrementele en radicale innoveerders waren 
hiervan voorbeelden. Door steeds te controleren voor deze homogene 
deelpopulaties kon worden nagegaan in hoeverre samenhangen hiervoor 
gevoelig waren. Een terugblik op de analyseresultaten bracht ons tot de 
conclusie dat deze systematisering een juiste werkwijze was geweest. De 
samenhangen in een groot deel van de door ons onderzochte vraagstelling
en en modellen bleken gevoelig voor de geconstrueerde condities. In deze 
bereikte vergroting van de controle over onderzoekspopulatie en -condities 
lag een ander deel van de toegevoegde waarde van dit onderzoek. 
De genoemde vergrote controle stelde ons tevens in staat om naast beschrij
vende ook multivariate analysetechnieken toe te passen. Om de relatie 
tussen economische relaties en innovatie te analyseren bleken we ons niet 
te kunnen beperken tot een enkele techniek. Een groot aantal verschillende 
multivariate technieken was nodig. Hoewel deze verscheidenheid de over
zichtelijkheid van de verschillende analyses niet ten goede kwam, leidde de 
toepassing echter wei tot vergroting van het inzicht in bestaande patronen 
van relaties en werd de generaliseerbaarheid van de uitspraken verbeterd. 
Zoals gezegd werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van het schriftelijke 
survey-onderzoek met zelf-rapportages. Met name als het ging over de wijze 
waarop gegevens werden verzameld over economische relaties en hun 
invloed op het innovatieproces werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van 
'name generators' en 'name interpreter items'. Met name het gebruik van een 
'name generator' leverde veel problemen op. Op de vragen welke de namen 
waren van de bedrijven die als leverancier of afnemer de meeste invloed op 
het innovatieproces hadden kon een zeer hoog percentage non-respons 
genoteerd worden. Dit was dan ook de reden dat in het onderzoek hierover 
niet gerapporteerd werd. Het gebruik van de 'name interpreter items' leidde 
tot bevredigende resultaten. Omdat respondenten gevraagd werd economi
sche relaties te beschrijven met behulp van feit-indicatoren (bijv. economi
sche omvang, duur, contactfrequentie, kennisintensiteit van de relatie) werd 
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de kans op betrouwbare en kwalitatief goede gegevens zo groot mogelijk 
gemaakt. 

12.5 Nabeschouwing: analyseresultaten 

In de hoofdstukken 7 tot en met 11 werd het theoretische kader dat in de 
hoofdstukken 4 en 5 werd uitgewerkt empirisch geexploreerd. 

Sectorale patronen van technologische innovatie 
Eerst werd nagegaan of de door Pavitt ontwikkelde taxonomie gebruikt kon 
worden in het empirisch onderzoek. Hiermee werd ingespeeld op een lacune 
in het netwerkmodel van Hakansson. NameUjk, dat hij er niet in slaagde te 
komen tot uitspraken over systematische samenhangen tussen de variabe
len in zijn model. In de door Pavitt ontwikkelde taxonomie werd de systemati
sche verbinding tussen innovatie en netwerken (omgeving) wei gelegd maar 
dan op het niveau van sectoren. 
Op grond van deze analyseresultaten trokken wij de conclusie dat de door 
Pavitt opgestelde taxonomie van sectoren ook voor ons een bruikbaar 
uitgangspunt vormde. In het algemeen bleken de door Pavitt veronderstelde 
sectorale patronen van innovatie ondersteund te worden door onze empiri
sche bevindingen. Op een beperkt aantal punten bleek een nuancering 
mogelijk. De belangrijkste nuancering betrof de uitbreiding van de taxonomie 
met de sector 'business services'. 
Dit had zowel een theoretische als een praktisch-empirische betekenis. De 
theoretische betekenis bestond in de eerste plaats uit de constatering dat de 
voortbrenging van technologische innovaties tussen sectoren inderdaad 
verschillend was en dat bepaalde patronen ontdekt konden worden. Zowel 
de aard van de innovaties, de redenen tot innovatie als de mate waarin 
benodigde hulpbronnen werden ingezet voor innovatie bleken per sector 
verschillend. Een diversiteit die in de neo-klassieke theorievorming niet of 
nauwelijks onderkend werd en die niet in een enkele modelparameter 
gevangen kon worden. 
In de tweede plaats kwam naar voren dat bedrijven in sectoren in deze 
context niet beschouwd mochten worden als homogene economische 
actoren. Er bleken tussen sectoren grote verschillen te bestaan wat hun 
kenmerken, innovativiteit en economische prestaties betrof. Heterogeniteit 
voerde de boventoon. 
In de derde plaats bleek dat innoverende bedrijven ingebed waren in econo
mische structuren die bestonden uit verschillende configuraties van organisa
ties die het innovatieproces be1nvloedden. Hiermee werd een eerste aanzet 
gegeven voor de beantwoording van de probleemstelling aangezien de 
specifieke aard van de innovatieprocessen in de sectoren vroeg om de 
benutting van specifieke delen van de omgeving van de innoverende bedrij
ven. De omgeving van het innoverende bedrijf was niet 'faceless' en kon niet 
gezien worden als een 'sea of market relations'. 
De praktisch-empirische betekenis van de nu geconstrueerde taxonomie lag 
enerzijds besloten in het feit dat bedrijven niet aileen ingedeeld werden op 
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basis van hun economische hoofdactiviteit zoals bijvoorbeeld in de SBI het 
geval was, maar vooral op grond van indicatoren die in het domein van de 
technologische innovatie lagen. De taxonomie sloot daarmee beter aan bij de 
inhoud van dit onderzoek. Anderzijds kon de taxonomie beschouwd worden 
als een vorm van data-reductie waardoor het eenvoudiger werd uitspraken te 
doen over groepen bedrijven. In de empirische analyses die werden uitge
voerd werd dan ook vaak van deze indeling gebruik gemaakt. 

Organisatie en omgeving: Khandwalla revisited 
Elm van de conclusies uit het theoretische deel was dat economische 
netwerkrelaties gezien konden worden als institutionele voorzieningen die tot 
doel hadden ervaren omgevingsonzekerheid te reduceren. In het model van 
Khandwalla werden naast deze vorm van structurale voorzieningen nog 
menselijke en technocratische voorzieningen onderscheiden die vervolgens 
gerelateerd werden aan ervaren omgevingsonzekerheid. Hiermee was het 
model van Khandwalla een uitwerking van de gedachte dat bedrijven hetero
gene hulpbronnen inzetten in het Iicht van de reductie van ervaren onzeker
heid. 
Hoofdstuk 8 had tot doel de door Khandwalla geformuleerde veronderstelling 
over de samenhang tussen ervaren onzekerheid en institutionele voorzie
ningen empirisch te funderen. Hierbij hadden we de veronderstelde samen
hang nader genuanceerd of verfijnd. Enerzijds door een onderscheid te 
maken naar verschillende deelpopulaties. Er kon niet gesproken worden van 
'de' omgeving en 'de' organisatie. Ieder bedrijf had een eigen set omgevings
condities die voor het functioneren relevant waren. In het verlengde hiervan 
werden verwachtingen geformuleerd en analyses uitgevoerd voor groepen 
bedrijven die gemeenschappelijke eigenschappen bezaten. Anderzijds door 
nauwkeuriger aan te geven op welk omgevingsniveau de analyses betrek
king hadden en door de herkomst van de ervaren onzekerheid in beeld te 
brengen. 
De analyses werden uitgevoerd aan de hand van twee vraagstellingen. De 
eerste vraagstelling ging in op verschillen tussen de onderscheiden catego
rieen bedrijven met betrekking tot de ervaren veranderlijkheid van hun 
omgeving en de mate waarin institutionele voorzieningen getroffen werden. 
De tweede vraagstelling ging in op de mate van samenhang tussen ervaren 
onzekerheid en getroffen voorzieningen. 
Op basis van de uitgevoerde analyses kon worden geconcludeerd dat het 
analysemodel empirisch wordt bevestigd. Een hoge ervaren omgevingsonze
kerheid ging samen met een hoge inzet van institutionele arrangementen ter 
reductie van die onzekerheid. Hieruit kon de conclusie getrokken worden dat 
de door Khandwalla gepostuleerde samenhang geconfirmeerd werd. 
Hierbij bleek de wisselwerking tussen omgevingsonzekerheid en institutione
le voorzieningen vaak een samenhang tussen outputveranderlijkheid en 
technocratische voorzieningen te zijn. De dynamiek van de afzetmarkten en 
de onzekerheid die daardoor ontstond werd door de bedrijven vaak tegemoet 
getreden met strategisch en innovatief handelen. 
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Omgeving, strategie en innovativiteit: 
Vervolgens werden de relaties tussen enerzijds omgeving en strategie en 
anderzijds strategie en innovativiteit geanalyseerd. Er werden drie doelen 
gesteld: (1) lnzicht verwerven in de strategische activiteit van de onderzochte 
ondernemingen; (2) lnzicht verwerven in de mate waarin de strategische 
activiteit was afgestemd op de omgevingsdynamiek; (3) lnzicht verwerven in 
de relatie tussen strategische activiteit en technologische netwerk-activiteit. 
Hiermee kreeg het concept strategie, dat zo'n belangrijke rol speelde in de 
geestelijke vader van de netwerkbenadering, de 'resource dependency'
benadering, weer een plaats in het economische netwerkmodel. 
Eerst werd onderzocht welke strategische activiteiten door de bedrijven 
uitgevoerd werden. Uit de analyses kwam naar voren dat vooral strategische 
activiteiten werden ontplooid die gericht waren op de beTnvloeding van de 
interne organisatie. Daarnaast, zij het in mindere mate, was de strategische 
activiteit gericht op de beTnvloeding van de externe bedrijfsomgeving. Deze 
empirische bevindingen, zo kon worden geconcludeerd, ondersteunden 
Pfeffers betoog dat een voluntaristischere benadering van strategisch 
handelen gekozen moest worden. · 
Op de vraag of er bedrijven waren die specifieke combinaties van strategi
sche activiteiten combineerden kon bevestigend geantwoord worden. Er 
konden drie clusters onderscheiden worden. De groep bedrijven die strate
gisch niet actiefwaren (cluster 1) bestond uit relatief oude, kleine, zelfstandi
ge bedrijven. Zij spreidden een geringe internationale orientatie en innovativi
teit ten toon. De geringe strategische activiteit van dit cluster werd weerspie
geld in de economische performance. Strategische non-activiteit ging samen 
met weinig tot de verbeelding sprekende economische prestaties. Deze 
resultaten waren vergelijkbaar met die van ZOrgiebel (1983: 211) die vond 
dat bedrijven zonder een duidelijk strategisch profiellagere winsten behaal
den in vergelijking met bedrijven met een duidelijk profiel. 
In cluster 2 bevonden zich bedrijven die getypeerd werden als strategisch 
actief op het gebied van specialisatie en samenwerking. Het ging om een 
naar verhouding kennisintensief cluster. De specialisatie- en samenwerkings
strategie legde de bedrijven geen windeieren. De economische prestaties 
van de bedrijven in dit cluster waren sterk positief. 
Het derde cluster bestond uit bedrijven die hun strategisch heil vooral 
zochten in het verbeteren van produkt/marktcombinaties. De bedrijven 
hadden een sterke internationale orientatie en een hoge innovativiteit. Oat 
deze strategie niet zonder risico was bleek uit de economische prestaties. 
We vonden in dit cluster het hoogste percentage verliesgevende onderne
mingen, terwijl gemeten naar groei van omzet en werkgelegenheid naast 
sterke groeiers ook relatief veel sterke dalers gevonden konden worden. 
De geformuleerde clusters van strategische acties toonden in de eerste 
plaats nogmaals het belang aan van een benadering van strategisch hande
len waarin nadrukkelijk rekening gehouden werd met beTnvloeding van de 
externe omgeving. Twee van de drie clusters waren mede hierop gericht, zij 
het op verschillende manieren. In de tweede plaats bleek opnieuw dat 
heterogeniteit een belangrijk uitgangspunt was. 
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Om de tweede doelstelling te bereiken werden verschillende middelen 
ingezet. In de eerste plaats werd de samenhang tussen omgevingsdynamiek 
en strategische activiteiten onderzocht. Deze bleken positief gecorreleerd. 
Hierbij vond in het algemeen een plausibele afstemming plaats tussen de 
bron van omgevingsveranderUjkheid en de ontplooide strategische acties. 
Tot slot werd voor de drie onderscheiden clusters nagegaan in hoeverre zij in 
verschillende mate omgevingsdynamiek ervaarden. Er kon worden gecon
stateerd dat de strategisch niet-actieven de minste dynamiek ervaarden. 
Bovendien bleken de bedrijven in cluster 3 systematisch meer dynamiek te 
ervaren dan die in de overige twee clusters. 
Hieruit kon de volgende conclusie getrokken worden. Onze analyses maak
ten aannemelijk dat verschillende gepercipieerde omgevingsomstandigheden 
andere strategische acties uitlokten. Acties die niet aileen reactief waren, 
maar die ook bedoeld waren als een bewuste be"invloeding van de externe 
omgeving. Dit kon worden gezien als een empirische bevestiging van Child's 
betoog over de 'enacted environment'. De 'enactment' nam echter verschil
lende vormen aan. Enerzijds een be"invloeding van de externe omgeving via 
het verbeteren van produkt/marktcombinaties gekoppeld aan een sterke 
nadruk op produktinnovatie (cluster 3), anderzijds het reduceren van onze
kerheid door het strategische beleid te richten op samenwerking met leveran
ciers of afnemers. 
De derde doelstelling was gericht op het verwerven van inzicht in de samen
hang tussen strategisch handelen en technologische netwerk-activiteit. Een 
belangrijk resultaat van onze analyses was de conclusie dat de bedrijfsstra
tegie een duidelijke invloed had op de technologische netwerk-activiteit. 
Hierbij bleek in de eerste plaats dat strategisch actieve ondernemingen in 
een sterkere mate interne en externe hulpbronnen ten behoeve van hun 
innovatieproces aanwendden. In de tweede plaats bleek de bedrijfsstrategie 
een aanzienlijke invloed te hebben op de kans op R&D-samenwerkingsrela
ties. 
Via deze analyses werd een bijdrage geleverd aan het nog nauwelijks 
ontgonnen terrein van de empirische relatie tussen strategische activiteit en 
technologische netwerkactiviteit. Hierbij werd aan de ene kant een specifieke 
variant van het economische netwerkmodel van Hakansson empirisch 
onderbouwd. Er werd namelijk aannemelijk gemaakt dat een specifieke 
transformatie-activiteit, namelijk het strategisch handelen waarbij signalen uit 
de externe omgeving omgezet werden in strategische activiteit, effecten had 
voor de netwerkactiviteit. Onze analyses brachten de economische netwerk
benadering ook een stapje verder. De analyseresultaten bevestigden immers 
niet aileen dat het strategische handelen samenhing met de technologische 
inbedding van de innoverende onderneming. Bovendien werd duidelijk 
gemaakt dat de aard en de omvang van deze technologische netwerk
activiteit samenhing met specifieke vormen van strategisch handelen. 
In hoofdstuk 10 werd het in hoofdstuk 5 geformuleerde innovatiemodel 
empirisch ge~xploreerd. In dit model, dat gebaseerd was op de open sys
teem theorie van organisaties en de netwerkbenadering van Hakansson, 
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werd innoveren gezien als een transformatieproces waarin input, interne en 
externe hulpbronnen, werd omgezet in output (innovatieresultaten). 
In de analyses die gepresenteerd en besproken warden, warden systema
tisch de samenstellende delen van dit model in hun onderlinge samenhang 
onderzocht. Daarblj was het enerzijds de bedoeling het 'embeddedness'
perspectief op het innovatieproces te contrasteren met de 'lonely innovator'
perspectief. Anderzijds warden theoretische inzichten van onder andere 
Williamson en Maillat op hun empirische waarde geschat. De resultaten van 
de uitgevoerde analyses leidden tot de volgende conclusies. 
De belangrijkste bevinding was dat het 'embeddedness'-perspectief op het 
innovatieproces empirisch bevestigd werd. Niet aileen bleken verschillende 
configuraties van interne en exteme hulpbronnen een positieve uitwerking te 
hebben op de resultaten van innovatie. Tevens bleken exteme hulpbronnen 
de omvang van de R&D-intensiteit mede te beinvloeden. 
In de laatste paragraaf van hoofdstuk 4 werd geconcludeerd dat de economi
sche netwerkbenadering een sterk beschrjjvend en een gering verklarend 
karakter had. De meerwaarde van dit hoofdstuk bestond er uit dat op grand 
van empirisch onderzoek getracht werd bedoelde richtingen te vinden en te 
analyseren. 
Onze bevindingen bevestigden de kerngedachte van de economische 
netwerkbenadering namelijk dat economische relaties van belang waren voor 
het economische functioneren van ondernemingen. Anders gezegd, het 
innovatieproces was ingebed in structuren van economische relaties. Deze 
relaties warden door de onderneming benut om het eigen innovatieproces te 
faciliteren. Echter de mate waarin en de wijze waarop inbedding van belang 
was bleek sterk afhankelijk te zijn van contextuele factoren zoals de sector 
waarin het innoverende bedrijf actief was, de aard en het niveau van de 
gerealiseerde innovaties en de mate waarin tijdens het innovatieproces 
kennistekorten optraden. 
Bezien naar sectoren bleek dat de door Pavitt beschreven sectorale patro
nen van technologische innovatie zich inderdaad voordeden. Voor de 
innoverende bedrijven in onze dataset moest echter enige nuancering 
worden aangebracht. Vaak bleken in bepaalde sectoren naast leveranciers 
ook afnemers een belangrijke invloed te hebben. Meerdere malen werd 
geconstateerd dat bedrijven met ingrijpende produkt- en procesinnovaties 
het dichtst in de buurt kwamen van de typering 'lonely innovator'. Het waren 
juist de incrementele innoveerders die hun externe omgeving mobiliseerden. 
Zowel de sectorale patronen als de patronen gevonden bij het niveau van 
innovaties konden verklaard worden vanuit de theoretische perspectieven 
van H~kansson. De specifieke configuraties van heterogene hulpbronnen in 
sectoren en bij innovaties konden aileen dan efficient gecombineerd worden 
met andere externe hulpbronnen als er sprake was van enige compatibiliteit 
tussen interne en externe hulpbronnen. 
Een tweede belangrijke conclusie lag in het verlengde van de eerste. Ver
schillende analyses in dit hoofdstuk sloten qua bevindingen aan bij de 
gevoerde theoretische discussies in de hoofdstukken 2 en 5. In die hoofd
stukken ging het onder meer over de wisselwerking tussen organisatie en 
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omgeving en de wijze waarop de economische actor geconceptualiseerd 
werd. Met betrekking tot de wisselwerking tussen organisatie en omgeving 
kon geconcludeerd worden dater sprake was van 'enactment'. lnnoverende 
organisaties kozen, in de vorm van verworven externe hulpbronnen, voor dat 
deel van de omgeving dat hen op dat moment het baste paste. Echter de 
wijze waarop deze 'enactment' vorm kreeg, bleak stark onder invloed te 
staan van contextuele factoren. Hierdoor ontstonden, afhankelijk van onder 
andere het niveau van de innovatie en de sector, verschillende configuraties 
van inbedding van het innovatieproces in de omgeving van het innoverende 
bedrijf. 
Hieruit volgde tevens dat een voluntaristisch perspectief op de economische 
actor empirische waarde had. Onze analyses lieten zien dat innoverende 
ondernemingen tot op zekere hoogte autonomie bezittende, zelfsturende, 
pro-actieve actoren waren, die onder wisselende condities andere keuzen 
maakten. De innoveerders benutten onder andere omstandigheden andere 
delen van hun omgeving. Deze interacties stelden hen in staat effectiever te 
innoveren. 
Drie bevindingen warden nog voor het voetlicht gebracht. In de eerste plaats 
de resultaten van de analyses over R&D-samenwerking met leveranciers. 
Op basis van op de transactiekostentheorie gelnspireerde operationaliserin
gen bleak de mate van kennisoverdracht tussen leverancier en afnemer in 
veer sterkere mate de kans op een samenwerkingsverband te belnvloeden 
dan de ervaren afhankelijkheid van leveranciers. Enerzijds ontkrachtte dit de 
betekenis die Williamson in zijn transactiekostentheorie hechtte aan de 
dimensie specificiteit, terwijl anderzijds de analyseresultaten de zienswijze 
van Hakansson bevestigden. Hij stelde dat technologische innovatie een 
'netwerk-produkt' was waarbij kennisontwikkeling het resultaat was van 
interactie tussen leverancier en afnemer. 
In de tweede plaats de user-producer relaties. Onze analyses van het 
gebruik van interne en de verwerving van externe hulpbronnen onder 
wisselende probleemniveaus bij innovatie resulteerden in een nuancering 
van de betekenis van user-producer relaties voor het innovatieproces. 
Bijdragen van belangrijke klanten bleken relevant voor incrementele inno
veerders met weinig problemen. Bij oplopende kennistekorten warden er niet 
aileen meer externe hulpbronnen gebruikt, maar ook andere hulpbronnen. Bij 
een moeizaam verlopende throughput was de bijdrage van belangrijke 
klanten niet toereikend. Bijdragen van belangrijke leveranciers en andere 
ondememingen warden dan relevant. Gezien vanuit het standpunt van de 
innoverende ondernemer betekende dit dat onder bepaalde omstandigheden 
niet de 'user' (de afnemer) maar de 'supplier' een sterke invloed op het 
innovatieproces uitoefende. Anders gezegd, bij een oplopend probleemni
veau van het innovatieproces vond er blijkbaar een rolwisseling plaats. 
Hierbij wisselde de rol van het innoverende bedrijf van 'producer' bij een laag 
probleemniveau naar dat van een 'user' bij een hoog probleemniveau. Op 
deze wijze warden de inzichten van Lundvall en Von Hippel verdiept. 
Tenslotte, in de derde plaats, het technologiebeleid. De samenhangen 
tussen de bijdragen van het technologiebeleid en de resultaten van innovatie 
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bleken erg gevoelig voor contextuele factoren. Nu bleek weliswaar dat deze 
bijdragen vooral bij innoveerders met veel problemen een positief effect 
sorteerden, maar daar stand tegenover dat de invloed van het technologie
beleid in het algemeen beperkt was. Een gunstige uitzondering hierop was 
de invloed van de bijdragen van het technologiebeleid op de kans op R&D
samenwerking met leveranciers. Een en ander nam niet weg dat op grand 
van onze analyseresultaten vraagtekens gezet konden worden bij de werk
zaamheid van het instrumentarium. 

In hoofdstuk 11 werden twee onderwerpen aan de orde gesteld. Voortbou
wend op het netwerkmodel van Hakansson concentreerden we ons in de 
eerste plaats op die economische relaties die door ondernemingen het meest 
van belang geacht werden voor hun innovatieproces. Er werd onderzocht 
welke type leverancier of afnemer van belang was. Daarnaast werd ingegaan 
op een aantal kenmerken van deze innovatieve relaties. Via deze werkwijze 
werd op het niveau van een dyadische relatie tussen de innoverende actor 
en een leverancier of afnemer een empirische invulling gegeven aan het 
economische netwerkmodel van Hakansson. Activiteiten, in de vorm van 
economische ruil en innovatie, werden via actoren in samenhang gebracht 
met kenmerken van relaties. Dit deel van het hoofdstuk had tot doel te Iaten 
zien dat het innovatieproces van een economische actor via zijn economi
sche relaties verweven was met zijn externe omgeving. De relaties met de 
omgeving hadden hierbij specifieke kenmerken. 
Via vijf vraagstellingen werd in dit eerste deel onderzocht welke de kenmer
ken van innovatieve economische relaties waren. Er werd in de eerste plaats 
ingegaan op de vraag of er tussen sectoren en naar niveau van de innovatie 
verschillen bestonden wat de karakteristieken van hun innovatieve relaties 
betrof. Zowel innovatieve economische relaties met leveranciers als die met 
afnemers bleken specifieke kenmerken te hebben. Het ging veelal om 
duurzame, weinig geformaliseerde, kennis- en contactintensieve economi
sche relaties die tevens een aanzienlijke ruimtelijke concentratie kenden. 
Hierbij viel op dat aan de inputzijde van de ondememing vooralleveranciers 
van machines en gereedschappen, en in mindere mate leveranciers van 
produktonderdelen en -componenten, invloed uitoefenden op het innovatie
proces. Aan de outputzijde bleken vooral industriele afnemers het innovatie
proces te beTnvloeden. 
De onderzoeksresultaten bevestigden in grate lijnen hetgeen in de hoofd
stukken 4 en 5 van dit onderzoek over de betekenis van economische 
relaties voor technologische ontwikkeling werd gesteld. lnnovatieve economi
sche relaties kwamen naar voren als tamelijk robuuste structuren die voor 
het innoverende bedrijf niet aileen een weg vormden via welke goederen van 
eigenaar verwisselden. Tevens vormden zij een kanaal waardoor het bedrijf 
voor innovatie relevante hulpbronnen ontving. De analyseresultaten lieten 
zien dat innoverende bedrijven werkelijk ingebed zijn in hun omgeving. De, 
op basis van Pavitt, ontwikkelde sectortypologie vormde een welkome 
aanvulling op de economische netwerkbenadering omdat hiermee aan-
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getoond kon worden dat specifieke sectoren specifieke hulpbronnen verwer
ven en benutten. 
Enigszins vooruitlopend op het tweede deel van het hoofdstuk waarin het 
thema innovatie en regio nader onderzocht werd, was de ruimtelijke inbed
ding van innovatieve input- en outputrelaties opvallend. De onderzoeksresul
taten lieten zien dat de regio met name voor het innoverende midden- en 
kleinbedrijf een relevante entiteit was. 
Vervolgens werd de samenhang tussen de stabiliteit en kennisintensiteit van 
innovatieve relaties onderzocht. Volgens Hakansson was stabiliteit een 
noodzakelijke voorwaarde voor kennisoverdracht. Onze analyses lieten zien 
dat deze positieve samenhang inderdaad waargenomen kon worden, maar 
dat dit resultaat met de nodige voorzichtigheid moest worden benaderd. De 
gevonden samenhang was weliswaar significant maar tevens ook zwak. 
Bovendien bleken contextuele factoren, zoals de sector, het niveau van de 
innovaties, het type leverancier, de ruimtelijke inbedding en de omvang van 
de onderneming een aanzienljjke invloed op de gevonden samenhang uit te 
oefenen. Dit bracht ons tot de conclusie dat Mn van de pijlers van Hakans
son's netwerkbenadering minder sterk was dan aanvankelijk verwacht werd. 
Op basis van de idee~n van Granovetter over de functie van 'weak ties' bij 
de overdracht van nieuwe kennis werd de vraag onderzocht of bedrijven met 
zwakke bindingen innovatiever waren dan bedrijven met sterke bindingen. 
Deze verschillen konden niet aangetoond worden. Het ontbreken van 
verschillen werd verklaard door te wijzen op de functie van met name de 
zwakke bindingen voor het innovatieproces. Daarnaast werd de samenhang 
tussen de sterkte van een innovatieve relatie en de kennisintensiteit van die 
relatie onderzocht. De veronderstelde negatieve samenhang tussen sterkte 
en kennisintensiteit werd niet of nauwelijks gevonden. Niet aileen waren de 
analyseresultaten in de meeste gevallen niet significant, bovendien waren de 
resultaten niet eenduidig. Dit bracht ons tot de conclusie dat er wellicht 
verschillen bestonden tussen het functioneren van sociale en economische 
systemen en relaties. Deze verschillen hadden enerzijds betrekking op de 
hogere complexiteit van de context waarin een economische actor moest 
innoveren, terwijl anderzijds gewezen werd op het feit dat innoverende 
economische actoren met grote kennistekorten noodzakelijkerwijs activiteiten 
ontplooiden om deze tekorten aan te vullen, waarbij het onderscheid tussen 
'strong' en 'weak ties' niet relevant was. Hiermee werd het variatie-argument 
van Hakansson op het niveau van de dyade niet bevestigd. 
Bedrijven werden vervolgens ingedeeld in drie clusters op basis van de 
criteria die zij hanteerden bij het aangaan van innovatieve relaties met 
leveranciers. Het eerste en kleinste cluster bestond uit bedrijven die hoofdza
kelijk bedrijfseconomische criteria gebruikten. Het bleek veelal te gaan om 
kleine, niet-exporterende bedrijven die in hoge mate economisch afhankelijk 
bleken van een enkele leverancier. Het tweede cluster, waarin bedrijven 
samenkwamen die relaties met leveranciers aangingen op grond van 
specialisatie, kennis en kunde, bleek te bestaan uit veelal grote, sterk op 
export gerichte ondememingen. In het derde cluster, dat tevens het grootste 
aantal bedrijven bevatte, bevonden zich bedrijven die aangaven dat de 
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flexibiliteit van en het vertrouwen in de betreffende leverancier van doorslag
gevende betekenis waren voor het starten van de relatie. Het cluster bevat 
veel middelgrote en kleine innoverende ondernemingen die op kleine schaal 
exporteren. De analyses toonden aan dat bedrijfseconomische argumenten, 
die vooral in de traditionele micro-economische theorie en in de transactie
kostenbenadering een belangrijke rol speelden, bij het aangaan van innova
tieve economische relaties van minder belang bleken en op een specifieke 
groep bedrijven van toepassing waren. De argumenten die in de economi
sche netwerkbenadering naar voren kwamen, vertrouwen, flexibiliteit of 
specifieke kennis en kunde, konden veel vaker opgetekend worden. 
Tenslotte werd in het eerste deel van hoofdstuk 11 de vraag onderzocht of 
de kennisintensiteit van relaties van bedrijven die hoofdzakelijk bedrijfseco
nomische criteria gebruikten lager was dan die van de bedrijven in de 
overige twee clusters. De analyseresultaten bevestigden deze hypothese. 

In het tweede deel van hoofdstuk 11 gingen we in op de vraag 'Innovation: 
does space matter?'. Hierbij werd aan de ene kant onderzocht welke ken
merken van actoren en hun innovatieve relaties van invloed waren op de 
ruimtelijke inbedding van deze relaties. In feite werd hier een ruimtelijk
economische variant van het economische netwerkmodel van Hakansson 
gepresenteerd, waarbij de ruimtelijke inbedding van innovatieve relaties als 
afhankelijke variabele werd gebruikt. Aan de andere kant werd een empiri
sche toepassing van de ruimtelijke omgevingsbenadering gepresenteerd. 
Hierbij stand enerzijds de vraag centraal of bedrijven die in urbane regia's 
waren gevestigd innovatiever waren, terwijl anderzijds de aandacht uitging 
naar de inbedding van het innovatieproces. In deze analyses werd de 
ruimtelijke component als onafhankelijke variabele in het model gebracht. 
Zoals gezegd werd in de eerste plaats ingegaan op de ruimtelijke spreiding 
van innovatieve relaties met leveranciers of afnemers. Hierbij stand de vraag 
centraal welke verschillen er tussen bedrijven met al dan niet ruimtelijk 
ingebedde innovatieve relaties met leveranciers of afnemers bestonden met 
betrekking tot kenmerken van de betrokken actoren, activiteiten en innovatie
ve relaties. 
Deze verschillen bleken inderdaad te bestaan. Enerzijds werd duidelijk dat 
actor- en activiteitkenmerken verantwoordelijk waren voor een groat deel van 
de geconstateerde verschillen. De ruimtelijke horizon van de (innoverende) 
actor bleek vaak verantwoordelijk voor de geconstateerde verschillen. 
Tevens werd duidelijk dat voor het innoverende midden- en kleinbedrijf de 
regia een relevante entiteit was. Anderzijds kon geconstateerd worden dat 
ruimtelijk ingebedde relaties met leveranciers of afnemers gekenmerkt 
werden door een hogere contactfrequentie. Hiermee werd een uit de regio
nale economie bekende veronderstelling over de relatie tussen minimalisatie 
van communicatiekosten en ruimtelijke nabijheid bevestigd. 
Vervolgens werden kenmerken van actoren, activiteiten en relaties in een 
model samengenomen. We vroegen ons af in hoeverre deze kenmerken de 
kans op een ruimtelijke ingebedde relatie met een leverancier of afnemer 
beinvloedden. Uit onze analyses bleek dat zowel kenmerken van actoren als 
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van activiteiten en relaties van belang waren. Hierbij werd duidelijk dat actor
en activiteitkenmerken een aanmerkelijk grotere invloed uitoefenden dan 
kenmerken van (innovatieve) relaties. 
De tweede manier waarop de relatie tussen innovatie en regia aan de orde 
werd gesteld was een toepassing van de orngevingsbenadering. Hierbij werd 
uitgegaan van de veronderstelling dat de urbane regia een gunstigere 
ruimtelijke omgeving vormden dan de rurale regia. In eerste instantie leek 
deze hypothese te worden bevestigd. In een analyse van de innovativiteit 
van in rurale, suburbane en urbane regia's gevestigde bedrijvigheid bleek dat 
in rurale regia's gevestigde bedrijven duidelijk minder innovatief waren. 
Vervolgens werd nagegaan of de vestigingsregio van een bedrijf van invloed 
was op de R&D-intensiteit. Uit de resultaten van de analyses bleek dat niet in 
urbane, maar juist in suburbane regia's gevestigde bedrijven een hogere 
R&D-intensiteit hadden. Nadere analyses brachten aan het Iicht dat dit met 
name gold voor bedrijven met incrementele proces- en produktinnovaties. 
Ook werd nagegaan in hoeverre er relaties bestaan tussen de regia van 
vestiging van een bedrijf en de inbedding van het innovatieproces. De 
belangrijkste conclusie luidde dat de regionale ligging van een bedrijf van 
invloed is op de technologische netwerkactiviteit. Ook hier bleek ligging van 
een bedrijf in een suburbane regia een positieve invloed uit te oefenen. 
Zowel de resultaten van de analyses van R&D-intensiteit als die van de 
technologische netwerkactiviteit waren verrassend te noemen. In de eerste 
plaats omdat de incubatie-hypothese op basis van onze data en operationali
seringen niet bevestigd bleek te worden. Niet in urbane regia's gevestigde 
bedrijven vertoonden de hoogste innovativiteit of technologische netwerkacti
viteit maar juist bedrijven, en dan met name bedrijven met incrementele 
innovaties, gevestigd in suburbane gebieden. Ter verklaring van deze 
resultaten werd gewezen op een aantal in elkaar grijpende factoren. Er werd 
gewezen op het verschijnsel dat residentiele suburbanisatie vaak gevolgd 
werd door commerciele suburbanisatie. Enerzijds werd het vertrek van 
bedrijvigheid uit de urbane regia's bevorderd door een gebrekkige bereik
baarheid en onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden op bestaande bedrijven
terreinen. Anderzijds boden de suburbane gebieden een aantrekkelijk 
arbeidsaanbod van hoger opgeleiden, een aantrekkelijker woonmilieu en 
waren er voldoende bedrijfslocaties (o.a. in de vorm van snelweglokaties) 
beschikbaar. Tenslotte werd in dit verband gewezen op de overloop van 
bedrijven uit de Randstad naar de Provincie Noord-Brabant. 
Een tweede opmerkelijk resultaat had betrekking op het feit dat de verklaren
de waarde van de door ons geschatte modellen slechts marginaal werd 
vergroot als gevolg van de toevoeging van variabelen die de vestigingsregio 
van bedrijven beschreven. Kennelijk hadden de eigenschappen van regia's, 
zoals de aanwezigheid van diverse bedrijvigheid of de hoge informatiedicht
heid, niet de werking die vaak verondersteld werd. 
lndien we de resultaten van de analyses die op basis van de omgevingsbe
nadering werden uitgevoerd overzagen dan ontkwamen we niet aan de 
conclusie dat de toegevoegde waarde van de ruimtelijke omgevingsbenade
ring in dit onderzoek beperkt bleef. 
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In hoofdstuk 11 stelden we ons de vraag of de ruimtelijke dimensie van de 
relatie tussen bedrijf en omgeving relevant was bij de analyse van ingebedde 
innovatieprocessen. De vraag werd beantwoord door vanuit verschillende 
theoretische perspectieven de relatie tussen innovatie en regio tegen het 
Iicht te houden. Als we nu de balans van onze exercities opmaken dan kan 
de bovenstaande vraag bevestigend beantwoord worden. Er werd onder 
meer geconstateerd dat de innovatieve relaties voor bepaalde groepen 
bedrijven ruimtelijk ingebed waren en dat in suburbane regie's gevestigde 
bedrijven R&D-intensiever waren en een hogere technologische netwerkacti
viteit ontplooiden. Hierbij wezen analyseresultaten in een zelfde richting. 
Namelijk, dat zowel actor- als activiteit- en relatiekenmerken belangrijk 
waren, maar dat de twee eerstgenoemde kenmerken een dominantere 
invloed hadden. De verklarende waarde van de ruimtelijke omgevingsbena
dering bleek bij dit alles geringer. Dit vroeg natuurlijk om een verklaring. 
De ruimtelijke omgevingsbenadering veronderstelde dat bepaalde milieus 
gunstiger waren voor innovatie dan andere milieus. De aanwezigheid van 
veelsoortige bedrijvigheid, de veronderstelde 'informatiedichtheid' en de 
diversiteit van de vraag en het arbeidsaanbod waren in dit verband veel 
genoemde kenmerken van innovatieve milieus. Nu zat ons inziens hier 
precies het probleem van de benadering. Het feit dat in een bepaald gebied 
bepaalde elementen aanwezig zijn, wil nog helemaal niet zeggen dat innove
rende bedrijven deze elementen ook daadwerkelijk gebruiken. Anders 
gezegd, in de ruimtelijke omgevingsbenadering werd wellicht te gemakkelijk 
verondersteld dat de aanwezigheid van bepaalde ruimtelijke elementen 
consequenties had voor het handelen van innoverende bedrijven. Wellicht 
dat de geringe extra verklarende waarde van de modellen juist liet zien dat 
deze relatie niet zo eenvoudig lag. Het feit dat actorkenmerken belangrijk 
bleken zou geYnterpreteerd kunnen worden als de ruimtelijke pedant van het 
'choice'-argument van Child (1972: 10). Narnelijk, om Child te parafraseren, 
dat innoverende ondememingen die ruimtelijke omgeving kiezen die relevant 
is voor hun innovatieve behoefte. 
De uitkomsten van onze analyses vroegen in ieder geval om een heroverwe
ging van die theorievorming die een sterke nadruk leggen op het belang van 
eigenschappen van de ruimtelijke omgeving voor innovatieprocessen. Een 
dergelijke directe relatie kon in dit onderzoek niet gevonden worden. Het feit 
dat actor- en activiteitkenmerken deze invloed wei hadden zou ons inziens 
moeten betekenen dat de handelende actor een centralere plaats in de 
theorievorming diende te krijgen. 

'No innovating firm is an island in a faceless sea of market relations' zo luidt 
de hoofdconclusie van dit onderzoek. Bij het innoveren benutten ondeme
mingen hulpbronnen in hun omgeving. Zij zijn hierdoor in staat effectiever te 
innoveren. Kortom, innovatie is een ingebed sociaal-economisch proces. 
Hierbij blijken leveranciers en (industri~le) afnemers de externe partijen te 
zijn met de meeste invloed op het innovatieproces. De geanalyseerde 
innovatienetwerken blijken hecht en stabiel. Dit blijkt onder meer uit het feit 
dat partners elkaar zoeken vanwege hun specialistische kennis, de relaties 
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vaak een sterke ruimtelijke concentratie vertonen, een duurzaam karakter 
hebben, en een lage formalisatiegraad kennen waarbij wederzijds vertrou
wen een belangrijke rol speelt. Anders gezegd de inbedding heeft zowel 
economische als organisatorische en ruimtelijke dimensies. 
lndien we deze empirische resultaten terugkoppelen naar hetgeen in het 
theoretische deel van dit onderzoek aan de orde is gekomen, dan kunnen 
tenminste twee vragen gesteld worden. Een eerste vraag heeft betrekking op 
de juistheid van de 'nieuwe benaderingen', zoals de economische netwerk
benadering, in vergelijking met de traditionele micro-economische theorie. 
Deze vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden. De balans tussen beide 
slaat wat ons betreft duidelijk door ten gunste van benaderingen zoals de 
economische netwerkbenadering. Niet aileen is de conceptualisering van 
technologische ontwikkeling in deze benaderingen aanzienlijk realistischer, 
ook de empirische resultaten geven aanleiding tot deze uitspraak. Met name 
de systematische analyses die gemaakt zijn tussen de zogenoemde 'met' en 
'zonder' modellen Iaten zien dat de modellen waarin externe economische 
actoren een rol spelen in het innovatieproces voortdurend een hogere 
verklarende waarde hebben. Dit bewijst het gelijk van een dergelijke aanpak. 
Een tweede belangrijke vraag heeft betrekking op de juistheid en validiteit 
van de economische netwerkbenadering en hiermee verwante aanpakken 
zelf. Hiervoor is reeds meerdere malen gewezen op het feit dat er eerder 
sprake is van een aantal netwerkbenaderingen, dan van een netwerktheorie. 
Er is sprake van een grote hoeveelheid kleine en grote hypothesen die 
zelden worden samengebracht tot een systematische, toetsbare verklaring 
van oorzaken en effecten van economische netwerken tussen organisaties. 
Deze theoretische onvolwassenheid is ook terug te vinden in de empirische 
resultaten van dit onderzoek. Door de uitspraken van een aantal belangrijke 
auteurs op dit terrein empirisch tegen het Iicht te houden hebben wij getracht 
de toegevoegde waarde van deze lijn van denken aan te tonen. De resulta
ten van deze exercitie zijn niet voor aile onderzochte auteurs onverdeeld 
gunstig te noemen. In een aantal gevallen worden bestaande hypothesen of 
modellen in grote lijnen geconfirmeerd. Men kan hierbij denken aan het 
sectormodel van Pavitt, het bedrijf & omgeving-model van Khandwalla of de 
kenmerken van innovatieve netwerkrelaties die door Hakansson zijn gefor
muleerd. Vaak geven de analyseresultaten echter aanleiding tot het aan
brengen van de nodige nuanceringen. 
In een aantal andere gevallen blijken hypothesen niet te worden bevestigd of 
blijken de veronderstelde relaties tussen variabelen juist omgekeerd te 
liggen. Wat dit laatste betreft kan men onder meer denken aan de door 
Hakansson veronderstelde relatie tussen het niveau van de innovaties en het 
type externe economische actoren dat bij het innovatieproces betrokken is of 
aan Maillat's hypothese over de relatie tussen het niveau van de innovaties 
en de ruimtelijke inbedding van de economische relaties. Wat het eerste 
betreft kan de door Hakansson veronderstelde relatie tussen stabiliteit van 
een relatie en de mate van kennisoverdracht niet bevestigd worden. Dit geldt 
overigens ook voor de Granovetter gepostuleerde functie van zwakke 
bindingen voor kennisoverdracht, de (negatieve) betekenis die Williamson 
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toekent aan afhankelijkheid tussen actoren en de betekenis van de ruimtelij
ke omgeving voor het innovatieproces (incubatie-hypothese). 
Een en ander neemt niet weg dat de economische netwerkbenadering in 
onze ogen zowel theoretisch als empirisch rijpe vruchten af kan werpen, 
hoewel nog veel werk verzet zal moeten worden. Met name het besef dat de 
coOrdinatie van heterogene hulpbronnen niet aileen plaatsvindt binnen de 
bedrijfsmuren maar ook tussen organisaties, maakt in de eerste plaats 
duidelijk dat economische relaties tussen ondernemingen een specifiek 
economisch-institutioneel verschijnsel zijn. Bestuderen van dit verschijnsel 
opent de ogen voor het belang van het cement tussen de stenen van de 
economie. In de tweede plaats doet de heterogeniteitsthese, die in de 
netwerkbenadering ingebakken is, ons voortdurend beseffen dat algemene 
uitspraken over het innoverende bedrijf of de bedrijfsomgeving niet mogelijk 
zijn. De diversiteit van actoren, hun activiteiten en hun relaties is hiervoor te 
groot. In de derde plaats wordt in de economische netwerkbenadering de 
discussie over de relatie tussen economische structuur en economisch 
handelen aangegaan. Zoals eerder is opgemerkt hebben de economische 
wetenschappen tot op heden aan deze discussie een magere bijdrage 
geleverd. De theoretisch veronderstelde en empirisch aangetoonde hetero
geniteit van hulpbronnen zorgt er in dit kader voor dat de gebruikelijke 
deterministische conceptualiseringen in de netwerkbenadering vervangen 
worden door een meer voluntaristische. Dit heeft tot gevolg dat actoren 
onder dezelfde (structurale) condities tot verschillende keuzen kunnen 
komen omtrent de inzet van schaarse interne en externe hulpbronnen. 
Bestudering van deze processen was tenslotte toch het kenobject van de 
economische wetenschappen. 

12.6 Nabeschouwing: enkele overwegingen over technologiebeleid 

Dit onderzoek had, zoals in de probleemstelling te lezen viel, geen expliciete 
beleidsmatige doelstelling . De lezer zal in deze paragraaf dan ook tever
geefs op zoek gaan naar uitgewerkte beleidsvoorstellen en -plannen omtrent 
de stimulering van economische netwerken. Dit neemt niet weg dat de 
onderzoeksresultaten aanleiding geven tot een aantal overwegingen die 
wellicht van nut kunnen zijn in de discussie over het te voeren technologiebe
leid in Nederland. Hierbij zijn onze ambities bescheiden. Er wordt hierna 
slechts een aantal aspecten aangestipt. Technologiebeleid wordt hierbij 
omschreven als het versterken van de technologische positie van organisa
ties3 met het oog op de versterking van hun concurrentiepositie. 

3 We spraken hier bewust van otp8flis8ties en niet aileen van bedrijfsleven. Wij zijn namelijk 
van mening dat technologiebe/eid zich niet aileen moet rlchten op de versterking van de 
technologische positie van het bedrijfsleven, maar ook op andere maatschappe/Qk belangrijke 
terreinen zoels veiligheid, gezondheidszorg of infrastructuur (zie ook: AWT, 1995: 8). 
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De ontwikkelingen in het industria- en technologiebeleid op verschillende 
beleidsniveaus vormden de praktische context van deze studie. Eerder werd 
geconstateerd dat in dit beleid de bevordering van samenwerking en innova
tie belangrijke elementen waren. Bij de vorming en uitvoering van dit beleid 
staat de overheid voor verschillende dilemma's waarin keuzes gemaakt 
moeten worden . Een aantal van deze dilemma's zijn door Meeus & Oerle
mans (1995: 10) in overzicht 12.1 in beeld gebracht. We zullen deze dilem
ma's als leidraad gebruiken voor onze overwegingen. 

Ove!Zicht 12.1: Dilemma's in het technoloaiebeleid 

lnhoudelljke accenten 

Generieke technologie bevordering Specifieke technologie bevordering 

Bedrijfsgerichte steun Netwerkgerichte steun 

MKB GB 

Programma's Projecten 

'high tech' 'low tech' 

Rol van de overheid 

Centraal Decentraal 

Direct Indirect 

Doelstellingen 

Concurrentiekracht Probleembestrijding 

Een belangrijk uitgangspunt voor het beleid is ons inziens het besef dat het 
economisch prestatievermogen van bedrijven niet aileen afhankelijk is van 
de eigen strategie en de daaruit voortvloeiende activiteiten, maar ook 
afhankelijk is van de inbedding in de omgeving. Voor het beleid heeft dit tot 
consequentie dat maatregelen voor een deel gericht moeten worden op de 
bevordering van het samenspel tussen het (innoverende) bedrijf en haar 
omgeving. In een economie waarin de concurrentiestrijd niet aileen gevoerd 
wordt via kostenconcurrentie, maar waarin organisaties ook moeten beschik
ken over voldoende informatie, kennis en competentie om innovatieve 
produkten en processen voort te brengen, dient het technologiebeleid zich 
niet aileen te richten op de produktie van kennis maar ook op de verspreiding 
en toepassing ervan. Hierbij moet een aantal keuzen gemaakt worden. 

Generieke versus specifieke techno/ogiebevordering 
Zowel het theoretische als het empirische deel van dit onderzoek tonen aan 
dat diversiteit troef is. Onder andere de analyses die uitgevoerd zijn met 
behulp van de Pavitt-sectoren Iaten zien dat intra- en interorganisatorische 
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patronen rond innovatieprocessen sterk verschillend zijn. Gezien deze 
diversiteit ligt het niet voor de hand aileen generiek beleid ter hand te nemen. 
Terecht stellen Jacobs & De Man (1995b: 163) dat het generieke beleid 
belangrijk is op macro-economisch vlak en voor de stimulering van generieke 
nieuwe technologie~n. De geconstateerde diversiteit vraagt eerder om beleid 
dat toegesneden is op concrete netwerken en sectoren waarbij de bevorde
ring van kennisproduktie, -verspreiding en -toepassing centraal staat. 

Bedrijfsgerichte versus netwerkgerichte steun 
Het Nederlandse industria- en technologiebeleid heeft zich lange tijd gericht 
op het instandhouden van werkgelegenheid in bedreigde sectoren of bedrij
ven. Dit defensieve beleid heeft echter weinig vruchten afgeworpen. Gezien 
de resultaten van dit onderzoek zal het de lezer niet verbazen dat hier gepleit 
wordt voor een netwerkgerichte steun. Hierbij is het niet zo zeer de vraag of 
een dergelijk beleid gevoerd moet worden, maar eerder hoe een dergelijke 
netwerkgerichte steun vorm moet krijgen. In principe staan de overheid 
hierbij twee mogelijkheden ter beschikking. Aan de ene kant de stimulering 
van bestaande economische netwerken en aan de andere kant het tot stand 
brengen van nieuwe netwerken. Onze voorkeur gaat uit naar de eerste 
mogelijkheid. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te geven. In de eerste 
plaats blijkt uit onze analyses dat innovatieve economische relaties stabiele 
relaties zijn. Door in het beleid hierop aan te haken wordt gekozen voor een 
uitgangssituatie waarin bedrijven elkaar reeds 'gevonden' hebben. Gezien de 
invloed die van leveranciers en industri~le afnemers uitgaat op het innovatie
proces ligt een verticale benadering voor de hand. Hierbij moet het natuurlijk 
niet zo zijn dat koste wat kost beleid gemaakt moet worden. Onze analyses 
geven aan dat dit beleid de meeste kans van slagen heeft daar waar de 
kennistekorten in het innovatieproces het grootst zijn. Dan is immers de 
noodzaak en bereidheid om derde partijen in het geheel te betrekken het 
grootst. Hierbij verdient het aanbeveling producenten van machines en 
gereedschappen nadrukkelijker in het beleid op te nemen. Onze analyses 
geven immers aan dat deze groep leveranciers een belangrijke invloed op 
het innovatieproces van bedrijven heeft. 
Een tweede reden om te pleiten voor de stimulering van bestaande economi
sche netwerken is gelegen in het feit dat bedrijven zich veelal niet Iaten 
dwingen in van overheidswege bedachte structuren. Hiervoor hebben we 
gezien dat innovatieve economische relaties een duurzaam karakter hebben 
waarbij vertrouwen een grote rol speelt. Gezien deze kenmerken is het een 
illusie te den ken dat men deze vertrouwensrelaties kan afdwingen. Slechts in 
het geval de overheid bereid is gedurende lange tijd aanzienlijke bedragen te 
investeren lijkt de vorming van nieuwe netwerken een kans van slagen te 
hebben. 

MKB versus GB 
In de discussie over het technologiebeleid wordt al lange tijd gewezen op de 
ondergeschikte positie die het (industri~le) midden- en kleinbedrijf inneemt in 
het nationale technologiebeleid. Een groot deel van de instrumenten en de 
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middelen zou te sterk zijn toegesneden op de grotere bedrijven. Wellicht 
heeft deze controverse te maken met het feit dat er te weinig sprake is van 
een doelgroepenbeleid. Onze analyses tonen aan dat de innovatieve relaties 
van het industri~le, vaak incrementeel innoverende, midden- en kleinbedrijf 
een naar verhouding sterke ruimtelijke inbedding te zien geeft. Hieruit zou 
kunnen volgen dat in het beleid het onderscheid gemaakt wordt tussen de 
grotere, vaak intemationaal opererende ondernemingen en het regionaal 
geori~nteerde midden- en kleinbedrijf. Later komen we hier nog op terug. 

Programma's versus projecten 
Het antwoord op de vraag of technologiebeleid vormgegeven moet worden 
via programma's of projecten hangt ons inziens samen met het hierboven 
genoemde doelgroepenbeleid. De AWT (1995: 13) doet in haar advies een 
aantal uitspraken op grand waarvan duidelijk gemaakt kan worden dat een 
projectmatige beleidsaanpak met name voor het midden- en kleinbedrijf 
geschikt is, terwijl in het algemeen technologieprogramma's beter geschikt 
zijn voor het grootbedrijf. De AWT stelt dat het MKB geen groot bedrijf in het 
klein is. Dit betekent onder meer dat technologie en innovatie in het MKB 
veelal niet als een 'single issue' beschouwd wordt. lnnovatie wordt door de 
ondernemer in het MKB bezien in de totale ondernemingsproblematiek. Dit 
betekent dat een projectmatige beleidsaanpak waarin naast technische ook 
(bedrijfs)economische en organisatorische aspecten een rol spelen een 
grotere kans van slagen heeft. In grote bedrijven waar vaker technische 
specialismen aanwezig zijn, vinden op specifieke technologie gerichte 
programma's meer weerklank. 

'High tech' versus 'low tech' 
Naast het bedrijfsspecifieke industria- en technologiebeleid dat was gericht 
op de ondersteuning van noodlijdende sectoren en bedrijven is in Nederland 
enige tijd sprake geweest van wat wei het offensieve technologiebeleid 
genoemd wordt (Jacobs & de Man, 1995b: 7). Hierbij poogde men toekomsti
ge groeisectoren te identificeren en te ondersteunen. Als gevolg hiervan 
ontstonden overzichten van kansrijk geachte bedrijven en technologi~n en 
kregen met name 'high tech' bedrijven aanzienlijke subsidies voor de ontwik
keling van nieuwe technologie. Nog afgezien van het arbitraire karakter van 
het onderscheid tussen 'high' en 'low tech' blijft het natuurlijk altijd de vraag 
of het mogelijk is adequate voorspellingen te doen over welke bedrijven of 
technologie~n in de toekomst economisch succesvol zullen zijn. De keuze 
tussen 'high' of 'low tech' is dan ook van minder belang. Waar het om gaat is 
de versterking van bestaande innovatieve netwerken zodanig dat er voldoen
de toegevoegde waarde gegenereerd kan worden. De inzet van hoogwaardi
ge technologie kan hierbij een middel zijn, maar vormt geen absolute voor
waarde. De ontwikkeling en toepassing van technologie voor ouderen of in 
delen van de gezondheidszorg zijn voorbeelden van technologie die niet 
meteen het predikaat 'high tech' mee zullen krijgen, maar wei economisch 
waardevol kunnen zijn. 
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Centraal versus decentraal techno/ogiebeleid 
Hiervoor is betoogd dat het technologiebeleid nadrukkelijker het karakter van 
een doelgroepenbeleid zou moeten krijgen. We willen hier geen pleidooi 
houden tegen een technologiebeleid op macro-economisch of nationaal 
niveau, maar wei een pleidooi voor een verdere uitbouw van een regionaal 
technologiebeleid. Natuurlijk blijft technologiebeleid op het nationale niveau 
nodig. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het op peil houden en 
verbeteren van de voorwaarden voor vernieuwingen in organisaties zoals 
onderwijs, kennisinfrastructuur en wet- en regelgeving of het stimuleren van 
starters en van de komst van buitenlandse bedrijvigheid (AWT, 1995: 9). 
Dit hoofdzakelijk voorwaardenscheppende technologiebeleid op nationaal 
niveau zou aangevuld kunnen worden met een technologiebeleid op regio
naal niveau. Uit onze analyses komt naar voren dat de regia met name voor 
het innoverende midden- en kleinbedrijf een relevante entiteit is. In het 
algemeen heeft het midden- en kleinbedrijf een belangrijk deel van zijn 
afnemers in de regia, betrekt zijn werknemers van de regionale arbeidsmarkt 
en is gericht op onderwijs- en adviesinstellingen en toeleveranciers uit de 
directe omgeving. Hier is een taak weggelegd voor regionale en lokale 
overheden. Hierbij is het niet de bedoeling om op regionaal niveau nationaal 
beleid ten uitvoering te brengen. Voor een effectieve uitvoering van de 
hiervoor genoemde versterking van bestaande economische netwerken van 
middelgrote en kleine bedrijven moet maatwerk geleverd kunnen worden. Dit 
betekent dat regionale overheden de mogelijkheid moeten krijgen beleid te 
ontwikkelen dat is toegesneden op de regionale omstandigheden. Een recent 
uitgebracht advies van de AWT gaat ook in deze richting. Hierin wordt zelfs 
gepleit voor de installing van een subsidieverstrekker per regia, die de 
beschikking krijgt over gedecentraliseerde middelen zonder dat deze midde
len vooraf geoormerkt worden. 

Direct versus indirect ingrijpen 
In het Nederlandse industria- en technologiebeleid bestaat al lange tijd een 
voorkeur voor het gebruik van indirecte beleidsinstrumenten. In economische 
zin zijn deze instrumenten te beschouwen als prijsmaatregelen. Zij verande
ren de relatieve prijzen van input of output om zo de beslissing over de inzet 
van produktiefactoren te be"fnvloeden. Het is de vraag of in een beleid dat 
gericht is op de versterking van economische netwerken, naast deze kosten
verlagende instrumenten, ook niet gebruik gemaakt zou kunnen worden van 
meer directere vormen van ingrijpen. Met name voor regionale overheden, 
die veelal niet beschikken over ruime subsidie-budgetten, zou dit een zinvolle 
invulling kunnen zijn van hun rol in het technologiebeleid. Hierbjj kan men 
bijvoorbeeld denken aan een rol als makelaar waarbij bedrijven met elkaar in 
contact gebracht worden, een rol als initiatiefnemer van projecten of een rol 
als een aanbieder van een platform voor bedrijven om hun netwerkrelaties te 
verbeteren. 
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Concurrentiekracht versus probleembestrijding 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat het pleidooi dat hier 
gehouden is voor de versterking van bestaande netwerken impliceert dat niet 
gekozen wordt voor een beleid waarin probleembestrijding centraal staat, 
maar voor een technologiebeleid dat tot doel heeft mede bij te dragen aan de 
versterking van de concurrentiepositie van organisaties. Gezien de gecon
stateerde kennisstromen ligt het aangrijpingspunt met name in de produktie
keten. 
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The embedded firm: 
innovation in industrial networks. 

Ph.D. thesis of Leon A.G. Oerlemans 

Summary 

This thesis is divided into two parts. The first part consists of a description of 
the practical and theoretical background, the definition of the problem and 
the theoretical framework used in this research. In the second part of the 
book the results of the empirical research are reported. 
The general aim of this study is to contribute to the improvement of economic 
theory by increasing the theoretical and emprical understanding of the 
influence of economic relations on innovation. The general research question 
is: In what way do economic relations between industrial firms influence 
innovation processes? 
Chapter 1 discusses the practical and theoretical backgrounds of this 
research. A review of policy trends on a regional, national and international 
level revealed that industrial and technology policy have become more 
important. The stimulation of cooperation and innovation directed at small 
and medium sized industrial firms were important common elements in these 
policies. Cooperation between firms and between firms and public and 
private organisations contributes to the improvement of the competitive 
capabilities of firms. In this way the economic development possibilities of 
regions and nations are strengthened. If local, regional or (inter)national 
authorities wish to stimulate networks or clusters of innovating firms, a sound 
empirical understanding of the functioning of these networks is needed. We 
concluded that large-scale empirical insight is lacking. Filling up this gap 
indicates the practical and empirical relevance of this research. 
Beside policy trends, there are important changes in industrial production 
that stress the importance of examining economic networks. 
lnternationalisation and globalisation of the economy, the shift from a sellers' 
market to a buyers' market, the specialisation and the back·to·the-core
business trend and technological developments all make clear that the 
interaction between firms and their environments is intensifying. According to 
Chistensen et.al (1990: 13} the modern firm is becoming more and more 
dependent on the resources of other firms as its compentence grows in the 
narrow niche it occupies. An increasing share of the required resources 
cannot be bought through simple market transactions, but have to be 
primarily provided by joint efforts that usually require specific investments 
and presuppose long-term commitments These trends in industrial 
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production and their spatial consequences (e.g. agglomerated networks) 
provide us with a second reason to study economic networks. 
The developments mentioned above raise important theoretical questions. 
The first question concerns the extent to which the main stream theory of the 
firm can describe and explain the relations between organisation and 
environment. The second question regards the way knowledge and 
innovation is considered in the main stream theory of the firm. 
Our discussion of the assumptions and concepts of this theory led to the 
following conclusions. In the main stream theory of the firm an organization is 
depicted as a technical production function embedded in factor and product 
markets. The environment consists of buyers and suppliers. The interactions 
between firms and their environments are rather simple. They only respond 
to price and quantity signals. Firms have anonymous, discrete economic 
relations with buyers or suppliers in the market. In other words, firms are 
represented as 'islands of planned co-ordination in a sea of market relations' 
(Richardson, 1972: 883). 
The review of the way technology was conceptualised in main stream theory 
revealed that the use of already existing technology as well as the 
introduction of new technology in the firm is not problematic. As Smith (1995: 
75) noted, the unproblematic character of technological development is a 
result of the way technological knowledge is represented: It is generic, 
codified, costlessly accessible and context independent. In our view the 
production and use of technology is far from unproblematic. The knowledge 
bases of firms are differentiated, multi-layered and highly specific and their 
development is cumulative, internally and externally systemic, and 
interactive. An important consequence is that innovation involves structured 
interactions between institutions, involving processes of mutual learning and 
knowledge exchange. This demands a reconsideration of the way firms, their 
environments, and their interaction are conceptualised. 
In chapter 2 we go into the organisation-environment problem as discussed 
in organisation science. Several important notions came to the fore. First, the 
importance of the open system view of organisations. By viewing 
organisations as open systems it becomes plausible that mutual interaction 
between an organisation and its environment can take place. Second, the 
idea that the environment of an organisation is made up of several different 
layers is an important notion. It makes clear that the organisation is 
influenced by or can influence specific parts of its environment. In particular, 
the so-called task-environment is relevant for our purposes. However, the 
literature review shows that the environment can be characterised by several 
dimensions, uncertainty and dependency being the most important 
dimensions. Third, the idea that organisations can be viewed as 
autonomous, economic actors that can react to or can anticipate 
environmental developments leads us to the conclusion that organisations 
can enact their environment. Especially, the resource dependency 
perspective of Pfeffer & Salancik is important. In their view, the key to 
organisational survival is the ability to acquire and maintain resources. 
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Because no organisation is completely self-contained, they depend on the 
environment they are embedded in. In managing this dependency, 
organisations have several strategies at their disposal: (1) altering 
organisational interdependence (e.g. merger), (2) adaptation and avoidance, 
(3) controlling interdependence through law and social sanction, and (4) 
establilishing collective structures of interorganisational action. In particular 
the fourth strategy shows that joint ventures and cooperation are devices 
used by organisations to manage resource dependency. From an 
environmental uncertainty perspective the model formulated by Khandwalla 
is relevant. The model shows that organisations reduce or structure 
environmental uncertainty, utilizing people-centered (e.g. education), 
structural (e.g. linkages), and technocratic (e.g. R&D, innovation) devices. 
Both perspectives show that organisations use heterogeneous, intra- and 
inter-organisational devices to reduce dependency and uncertainty. 
Economic relations and technological innovation can be interpreted as 
devices with which firms react to or anticipate environmental developments. 
In chapter 3 the transaction cost approach was introduced. This approach 
seemed a suitable theoretical framework. First, because economic actors 
can choose between several governance structures to coordinate 
transactions. In particular, the governance structure 'bilateral goverance' 
appeared relevant. Second, because technological innovation has a place of 
its own in the approach. 
In an evaluation of the usefulness of the transaction cost approach, we 
concluded that the approach was not suitable for our purposes. Several 
objections came to the fore. The two most important objections are 
mentioned below. In the transaction cost model, durable economic 
associations (economic networks) between two autonomous actors are 
categorized in the governance structure 'bilateral goverance'. According to 
Williamson this governance structure is unstable. If uncertainty increases, 
transactions are no longer coordinated by bilateral governance. As a result of 
bounded rationality and opportunism actors choose other forms of 
coordination: market or unified governance. If we assume that innovative 
economic relations between actors are characterised by high levels of 
uncertainty, transaction cost economics is not able to explain the existence 
of durable economic relations (e.g. R&D cooperation). 
Another important reason why transaction cost economics is not fruitful in 
studying the influence of external economic actors on innovation, is that the 
approach primarily focusses on the allocation of resources. Moreover, 
organisation and networks are second-best solutions to the best governance 
structure: markets. Because of this focus on allocation, transaction cost 
economics ignores some fundamental features of modern firms. I.e., their 
ability to create resources, value and profit and to develop strategic actions. 
Organisations are not second-best solutions but the locus of the market 
economy. In other words, transaction cost economics reduces the analysis of 
production and innovation to an allocation problem. 
Chapter 4 discusses the assumptions and main concepts of the economic 
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network approach. Based on Granovetter's criticism on neo-classical and 
transaction cost economics, we formulated an important point of departure: 
actions of economic actors are embedded in structures that consist of 
economic relations with specific features. These structures constrain and 
enable. 
According to Hakansson an economic network is composed of three 
elements. Actors perform activities and control resources. Activities include 
transformation and transaction activities. Resources are mutually dependent 
and heterogeneous. On the basis of these elements we defined economic 
networks as durable patterns of interaction between mutually dependent 
actors, which are formed around economic activities. 
The significance of the economic network approach in the analysis of 
innovativeness of industrial organisations is discussed in chapter 5. 
Economic networks have at least three functions in innovation processes. 
First, networks contribute to the development of knowledge of actors. 
Second, networks coordinate the exchange of resources. Third, networks 
contribute to the mobilisation of resources. 
Efficient production using heterogeneous resources is not a result of having 
better resouces, but having more accurate knowledge of the relative 
productive performance of those resources. Because resources are 
heterogeneous, i.e. their values depend on how they are combined, learning 
becomes important. Learning can be accomplished in two different ways. 
First, through a firm's own experimentation, i.e. learning by doing and 
learning by using. Second, through using and combining the knowledge and 
experience of counterparts (learning by interaction). For these learning 
processes firms need to exist within structures that make these processes 
possible and efficient. Two basic conditions can be identified that aid these 
processes. The first is stability. Stability is needed since it takes time to learn, 
and time and repetition create possibilities for learning. The second is 
variety. Learning often occurs through combinations of different, already, 
existing knowledge areas. Due to the existence of heterogeneity there are an 
enormous number of hidden possibilities. Variety, i.e. finding other firms with 
new knowledge, might then be beneficial. It is then argued that economic 
networks have these features. 
At this point in the research, we wondered whether the economic network 
approach solved the problems that were found during the discussion of the 
other discussed theoretical perspectives. In order to answer this question an 
evaluation was carried out. The main conclusions of this evaluation were: (1) 
The economic network approach solved an important number of problems 
(methodological individualism versus methodological relationalism, allocation 
versus creation, opportunism versus trust), (2) the approach provides an 
adequate framework for the analysis of the influence of third parties on 
innovation processes (innovation is embedded), (3) the approach is not 
capable of formulating a coherent system of statements. Therefore, it is 
rather descriptive and not explanatory. 
In addition, three important gaps were identified in the light of our research 
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question. First, the role of strategic choice. In our view, strategic choice is an 
important link between the organisation and its environment. Because of this, 
strategic action was integated in the network model as a transformation 
activity. It was defined as a pattern in a stream of decisions and actions 
aimed at the improvement of the network position of an actor. 
Second, the economic network approach lacked an explicit innovation 
theory. This gap was filled by modelling the innovation process as an open 
system. In accordance with Hakansson's network model, innovation was 
considered a transformation activity. Heterogeneous resources (input) were 
combined and transformed (throughput) into innovation results (output). To 
produce a more coherent framework for the analysis of the relation between 
the innovating firm and its environment, the sector taxonomy of Pavitt was 
introduced. The network model of Hakansson and Pavitt's taxonomy were 
complementary. Pavitt focussed on sectoral patterns of technological 
innovation, leaving the specific features of economic relations out of 
consideration. For this point Hakansson's view is useful. Third, the relation 
between innovation and space was not investigated enough in the economic 
network approach. Using several insights form regional economy and 
economic geography, it was concluded that innovation could be linked to 
sources of knowledge inputs. The (uneven) spatial distribution of resources 
formed technological infrastructures that promoted knowledge transfers, and 
lowered the risk and the costs of engaging in innovative activity. 
The resulting innovation model was based on the open system view of 
organisations and the economic network model of Hakansson. Innovation 
was viewed as a transformation activity in which inputs were transformed into 
outputs. This process was related to several economic actors that used 
heterogeneous, spatially uneven distributed resources to produce 
innovations. The theoretical model made it plausible that innovation was an 
embedded process with economic, organisational and spatial dimensions. 
In chapter 6 questions about reseach design, research type and way of data
gathering are answered. Furthermore, some methodological issues specific 
to network research are discussed. Using an exploratory design, a postal 
survey was administered to almost 3,500 industrial firms with more than five 
employees in the region of North Brabant. Approximately 690 firms (20%) 
returned an usable questionnaire. The data were gathered at the level of the 
egocentric network of an (innovating) focal unit. In measuring these networks 
two techniques were used: name generators and name interpreter items. 
The chapter was concluded with an outline of the design of analysis and of 
the statistical techniques used. 
In chapter 7 Pavitt's taxonomy is the point of departure for our empirical 
exploration. The main objective of this chapter was to answer the question 
whether the criteria that Pavitt used to develop his taxonomy applied to our 
sample. Our main finding was that the sectoral taxonomy developed by 
Pavitt was suitable for our purposes. However, some adjustments had to be 
made and some differences became clear. First, Pavitt distinguished four 
sectors with different patterns of technological innovation: supplier 
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dominated, scale intensive, specialised suppliers and science based. We 
added a fifth sector, business services. Orginally, Pavitt categorized this 
sector within supplier dominated. Because of divergent R&D intensities and 
of other patterns of influence on innovations, it was decided to add this new 
sector. Second, the patterns of internal and external influences on 
technological innovation processes were slightly different form those Pavitt 
observed. For example, Pavitt argued that in the supplier dominated sector 
innovation processes were mainly affected by suppliers. By contrast our 
findings showed a major influence of buyers on innovation in this sector. On 
the other hand it was observed that in comparison with the other sectors the 
influence of suppliers on innovation in the supplier dominated sector was 
most extensive. Many differences were observed with regard to the type of 
innovations produced. The firms in our sample mainly had product 
innovations. 
The application of Pavitt's taxonomy to our sample had a theoretical and an 
empirical relevance. The theoretical significance consisted of the observation 
that because of the heterogeneity of actors and resources, different patterns 
of technological innovation could be identified. This means that innovation 
firms are embedded in structures composed of specific configurations of 
organisations that influence innovation processes. So, at the level of sectors 
it became possible to make plausible connections between innovation and 
economic relations. The empirical and practical relevance lay in the data 
reducing possibilities of the taxonomy. Instead of categorizing firms on the 
basis of their main economic activity only, it became possible to assign 
innovating firms to five sectors on the basis of features of their innovation 
processes. 
Khandwalla's model of interaction between organisation and environment is 
empirically tested in chapter 8. Using Duncan's measurements of 
environmental dynamics as a proxy of perceived uncertainty, it became clear 
that output dynamics were the most important source of environmental 
uncertainty. It was also observed that firms in the science based sector 
experienced the highest levels of dynamics. The lowest levels were found in 
the supplier dominated sector. Three types of uncertainty reducing devices 
were discerned: people-centered, structural and technocratic devices. Our 
findings indicated that people-centered devices, in comparison with the other 
sectors, were mainly used by firms in business services, science based and 
specialised suppliers. These were the more innovative sectors. Because we 
had static measurements of variables, it was not possible to postulate causal 
relations. It was only possible to assert association between the measured 
concepts. Using canonical correlation analysis, it was observed that high 
levels of environmental dynamics were combined with the utilisation of a 
diverse set of uncertainty reducing devices. In general, the interaction 
between environmental uncertainty and devices often was a correlation 
between output dynamics, and strategic and innovative actions. It was 
concluded that our analyses led to a confirmation of Khandwalla's model. 
Estimations of the model for the Pavitt sectors and for SME's and large firms 
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resulted in different patterns of correlation between variables specifying 
uncertainty and institutional devices. Therefore, an important conclusion was 
that firms applied heterogeneous devices to reduce environmental 
uncertainty. At the general level of interaction between organisation and 
environment this was in support of the arguments of Hakansson. 
In chapter 9 our research focusses on the relation between environment and 
strategic action on the one hand, and the relation between strategic action 
and technological network activity on the other. It appeared that strategic 
actions were aimed at influencing internal organisational activitities and also 
at the external environment These results supported Pfeffer's plea for a 
more voluntaristic view of strategic action. A cluster analysis revealed that it 
was possible to group firms according to specific combinations of strategic 
actions. The first group of firms was classified as strategically inactive. This 
group consisted of relatively old, small firms belonging to the supplier 
dominated and scale intensive sector, with low levels of exports, innovation 
and economic performance. The second group of firms directed their 
strategic actions to specialisation and cooperation. The firms involved were 
relatively young and were SME's belonging to the scale intensive and 
science based sector. They showed high levels of exports, innovation and 
economic performance. The third group contained firms whose strategic 
actions were directed to the improvement of product market combinations. 
The firms concerned were relatively old and large, showing a strong 
international orientation and high levels of innovation. Their economic 
performance was changeable. 
The analysis of the relation between environmental dynamics and strategic 
actions showed a positive correlation between both measured concepts. In 
general, there was a plausible relation between the source of environmental 
dynamics and the nature of strategic action. Our analyses also revealed that 
strategically inactive firms perceived low levels of environmental uncertainty, 
while the other two groups experienced higher levels. It was concluded that 
differently perceived environmental conditions are associated with different 
sets of strategic actions. These results can be considered an application of 
Child's enacted environment argument. 
Technological network activity was measured as R&D cooperation between 
a firm and other organisations such as suppliers, buyers, educational or 
research institutions. Using logistic regression analysis, it appeared that the 
propensity to have R&D cooperation was higher for strategically active firms. 
With this analysis we made a contribution to the debate on the relation 
between strategic choice and network activity. The estimated models could 
be considered a specific application of Hakansson's network model. In this 
way, we brought strategic choice back into the economic network approach. 
In chapter 10 we center our attention on the analysis of the use and 
acquisition of internal and external resources for innovation. The open 
system model of the innovation process, developed in chapter 5, was 
employed here. In the analyses a systematic comparison was made between 
the embeddedness and the lonely innovator perspective on innovation. Our 

435 



main finding was that the embeddedness perspective on innovation could 
be empirically confirmed. Different configurations of internal and external 
resources were positively correlated with the (economic) results of innovation 
processes. It was also shown that external resources influenced the size of 
R&D intensity. These findings were in support of the central idea of the 
economic network approach: economic relations were of importance for the 
activities and performance of firms. Put differently, the innovation process 
was embedded. Firms used these relations to facilitate their innovation 
processes. However, to what extent and in which way embeddedness was of 
importance, depended on several contextual conditions. In particular, 
variables describing the sector of economic activity (Pavitt sectors), the 
nature (product or process innovations) and the level (incremental or radical) 
of innovations, and the extent to which knowledge deficiencies occured, had 
major influences on the results of the analyses. The results showed that the 
science based sector in particular was strongly embedded. The same was 
true for firms with incremental process or product innovations. In other 
words, the radical innovator came closest to the image of a lonely innovator. 
The analyses of R&D cooperation with suppliers gave interesting results. 
Using measures based on transaction cost economics and the economic 
network approach, we developed models in which the odds of a R&D 
cooperation with a supplier were estimated. The results showed that the 
exchange of knowledge was of more importance than the dependence on a 
supplier. These findings countered Williamson's assumptions. but supported 
the view of Hakansson in which technological innovation was a product of 
the network. 
Our analyses of the acquisition and use of internal and external resources for 
different problem levels linked to innovation processes, gave a greater 
insight to the role of user-producer relations in innovation processes. For a 
low problem level, it became clear that buyers made important contributions 
to the innovation process. An increasing problem level led to the acquisition 
and use of more resources as well as different ones. If innovation processes 
were problematic, the contributions of buyers were not sufficient. In such 
cases, suppliers and other firms made important contributions to the 
innovation process. This especially applied to incremental innovators. Seen 
from the point of view of the innovating firm, it was not the user (buyer), but 
the producer (supplier) that was of importance. In brief, these results led to a 
deepening of the views of Lundvall and Von Hippel. 
Several models contained variables describing the use of technology policy 
instruments. It was concluded that the correlation between the use of these 
instruments and innovation results were susceptible to contextual factors. It 
was true that the use of technology policy instruments influenced innovation 
results positively for high problem levels and also had a positive influence on 
R&D cooperation with suppliers, but at the same time the strength of the 
relations was fragile. These results indicated that the effectiveness of these 
policy instruments was not obvious. 
Chapter 10 gave rise to some theoretical remarks. First, the embeddedness 
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of innovation processes could be interpreted as a specific form of enacting 
the environment. The susceptibility of the models to contextual factors 
showed that different configurations of embeddedness emerged, indicating 
that economic actors chose the part of the environment that was suitable for 
their purposes. Second, the emerging patterns of embedded ness made clear 
that a voluntaristic conceptualisation of economic actors made sense. 
Innovating firms were autonomues to a certain extent, being pro-active 
actors who utilized different parts of their environment depending on the 
specific conditions they were in. Summarizing, we concluded that no 
innovating firm is an island in a faceless sea of market relations. 
In chapter 11 we focus on the buyer or supplier with the largest influence on 
the innovation process of the focal unit. The chapter is divided into two parts. 
The first part deals with several characteristics of these innovative economic 
relations. Our analysis showed that innovative economic relations were 
stable, rather unformalized, knowledge and contact intensive relations, which 
also displayed relatively strong spatial embeddedness. In particular, 
suppliers of machinery and industrial buyers had a major impact on 
innovation processes. 
According to Hakansson, stability was an essential condition for knowledge 
exchange between economic actors. An analysis of the relation between 
these two concepts resulted in a confirmation of this assumption. However, 
this result must be regarded with some caution. Even though correlations 
were significant, they were weak. In short, Hakansson's assumption 
regarding stability in networks was not as strong as supposed. 
Granovetter argued that weak ties were important in processes of exchange 
of new information in social networks. We examined whether this was true 
for innovative economic networks. The assumed negative correlation 
between the strength of a tie and the knowledge intensity in a relation was 
not found, even if the estimations were limited to radical innovators with a 
great need for new knowledge. It was concluded that the variation argument 
of Hakansson was not confirmed in this research. 
Using cluster analysis innovating firms were grouped according to the 
arguments they gave with regard to the choice of the supplier that had the 
greatest influence on their innovation processes. Three clusters emerged: 
the first contained firms using arguments of business economics. The 
second cluster contained firms that had an innovative relation because of the 
specialised knowledge and skills of the supplier involved. The firms in the 
third cluster had an economic relation with the supplier because of flexibility 
and trust. Further analyses showed that the frequence of knowledge 
exchange in the innovative relations of the firms in the first cluster was 
significantly less in comparison with the firms in the other two clusters. We 
concluded that these results were in support of the economic network 
approach, pushing transaction cost economics arguments aside. 
The second part of chapter 11 deals with the question: Innovation, does 
space matter? The answer was: Yes, space did matter. The results of 
several analyses pointed in this direction. First, it became clear that the 
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region was of importance for innovating small and medium-sized firms. 
Turnover as well as innovative economic relations with buyers and suppliers 
were spatially embedded for this type of firms. Second, in a spatial economic 
version of Hakansson's network model, it appeared that features of actors 
and activities positively influenced the probability of a spatially embedded 
relationship with a buyer or a supplier. Third, we used models that could be 
considered applications of the innovative milieu approach. Using among 
other things, the location of innovating firms in a rural, suburban or urban 
region as independent variables, regression models were estimated in which 
R&D intensity (OLS-regression) and R&D cooperation (logistic regression) 
were the dependent variables. In contrast with the assumptions of the 
incubation theory, the results showed that firms located in suburban regions 
had a higher R&D intensity or a higher propensity to have R&D cooperation. 
In particular this was true of firms with incremental innovations. In spite of 
these suprising findings, the additional explanatory power of the models was 
rather poor in comparison with the models without spatial variables. The poor 
performance of these models was explained by pointing out that the way in 
which the relation between innovative milieu and innovating firm was 
depicted, was too simple. The innovative milieu approach should have stated 
that firms were able to innovate more easily if resources had been 
internalized instead of the rather absolute statement in which firms innovate 
better if resources are available in a specific region. As a consequence of 
this notion we argued that the economic actor should play a more important 
role in regional science. 
In chapter 12 we reviewed the theoretical framework and the empirical 
results of our research. Our main conclusion was that the innovation process 
was embedded in socio-economic industrial networks. These networks 
facilitated innovating firms and enabled them to innovate with better results. 
These networks were solid, stable and spatially agglomerated. This was 
especially true for small and medium-sized firms with incremental 
innovations. In other words, embeddedness had economic, organisational 
and spatial dimensions. It was concluded that the economic network 
approach provided us with a more realistic view on innovation than the other 
approaches discussed in this research. Nevertheless, much work has to be 
done in economic network research. Because the approach is more 
descriptive than explanatory and researchers use a great number of different 
hypotheses and models, attention should be paid to the formulation 
of systematical explanations for causes and effects of interorganisational 
economic networks. Chapter 12 concludes with some considerations about 
technology policy in the Netherlands. 
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Bijlagen 

BIJLAGE HOOFSTUK 10 

Tabel X. 1: Beschijvende statistlek voor de variabelen die gebruikt worden bij vraagstelling 
10 2 

Variabele Mean Std.dev. Min. Max. n 

IN NO RES 3,41 0,53 +1,63 4,63 306 
INNRED 1 0,00 1,00 -2,48 2,73 390 
INNRED2 0,00 1,00 -2,46 2,66 390 
INNRED3 0,00 1,00 -2,69 2,95 390 
INNRED4 0,00 1,00 -2,02 4,28 390 
INNRED5 0,00 1,00 -1,83 3,28 390 
INNRED6 0,00 1,00 -2,31 3,64 390 

Als we kijken naar de resultaten van innovatie (INNORES) dan blijkt dat de innoverende 
bedrijven gemlddeld 3,4 scoren. Dit getal geeft aan dat de gerealiseerde proces- en 
produktinnovaties gemiddeld ' nlet welnig/niet veel' tot 'veel' bijdragen aan de genoemde 
resultaten. Aan deze score wordt met name bijgedragen door de items 'kwaliteltsverbetering' 
en 'vergroting van de produktlecapaclteit'1• De variabelen INNORED 1 tot en met INNORED 6 
zijn gestandaardiseerd met een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking van 1. Voor de 
volledigheid worden kort de verdelingen van de contextuele variabelen besproken. De 
verdeling van de respondenten bij variabele 'aard innovatie' (INNOR) laat zien dat 49,3% de 
laatste vijf jaar hoofdzakelijk produktinnovaties heeft gerealiseerd. Een kleine 30% had 
voomamelijk procesinnovaties. De overige 21% realiseerde in deze periode evenveel proces
als produktinnovaties. De verdeling bij de variabele 'niveau van de innovaties' (RADINN) toont 
het volgende beeld. Van de bedrijven die procesinnovaties hebben gehad stelt ruim 80% dat 
het gaat om geleidelijke aanpassingen van produktieprocessen. Ongeveer 20% spreekt van 
ingrijpende verandering van produktieprocessen. Van de bedrijven met produktinnovaties is bij 
bijna 75% sprake van een geleidelijke aanpassing van produkten, terwijl ongeveer 25% stelt 
dat het om ingrijpende veranderingen van produkten gaat. 

Tabel X.2: Beschrijvende statlstiek voor de variabelen die gebruikt worden bij vraagstelling 
10 3 

Variabele Mean Std.dev Min. Max. n 

INNORES 3,41 0,53 1,63 4,63 306 
BICF 2,50 0,78 1,00 5,00 434 
BITF 2,66 0,83 1,00 5,00 412 
El1 1,21 0,39 1,00 3,25 440 
El2 1,38 0,47 1,00 3,33 446 
El3 2,12 0,67 1,00 4,00 437 
El4 1,20 0,42 1,00 3,50 447 
TECBEL 0,51 0,75 0,00 4,00 479 

Uit de gemiddelden van BITF en BICF blijkt dat beide functies regelmatig belangrijke bijdragen 
leveren aan de realisatie van lnnovaties. De gemiddelde score op de bijdragen van de 

Ruim 73% van de innoverende bedrijven stelt dat innovaties 'vee/' tot 'zeer vee/' 
bijdragen san kwaliteitsverbetering. Voor het item 'verhoging produktlecapaciteif bedraagt dlt 
cijfer ruim 66%. 
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transformatiefunctie wordt ongeveer in gelijke mate be"invloed door de R&D- en 
produktiefunctie. Dit in tegenstelling tot de transactiefunctie waarvan de score hoofdzakelijk 
bepaald wordt door de bijdragen van de marketing- en verkoopfunctie2

• De score van de 
variabele El1 (bijdragen van de publieke kennisinfrastructuur) wordt in sterke mate bepaald 
door het item 'bijdragen van het HBO'. Bijna 6% van de innoveerders stelt dat deze categorie 
organisaties regelmatig of vaker bijdragen aan het innovatiesproces. De gemiddelde score van 
El2 (private kennisinfrastuctuur) komt vooral tot stand op basis van de items 'branche
organisaties' en 'commerciele adviesbureaus'. El3 beschrijft de bijdragen vanuit de 
bedrijfskolom. De gemiddelde score op deze variabele wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
bijdragen van belangrijke klanten aan het innovatieproces. De intermediaire organisaties 
komen in El4 aan bod. Hierin blijken vooral de lnnovatie Centra van betekenis. TECBEL omvat 
het aantal gebruikte technologiebeleidsinstrumenten. De inmiddels afgeschafte 
lnnovatiestimuleringsregeling (INSTIR) en de Programmatische Bedrijfsgerichte 
Technologiestimulering (PBTS) blijken relatief vaak gebruikte instrumenten3• Van de vijf 
onderscheiden externe bijdragen aan het innovatieproces blijkt gemiddeld de meeste invloed 
uit te gaan vanuit de bedrijfskolom. 

Tabel X.3 : Beschrijvende statistiek voor de variabelen die gebruikt worden bij vraagstelling 
10 5 

Variabele Mean Std.dev. Min. Max. n 

RDI 4,41 9,88 0,00 100,00 689 
LFT 3,91 1,41 1 5 686 
EQ 3,51 2,76 1 9 685 
ZELF 0,72 0,45 0 1 667 
OMZ 13,16 25,74 -15,00 220,00 626 
AUTO 6,23 3,78 0 17 557 
WP 70,64 151,79 2,0 2000 682 
RDS 0,76 1,03 0 5 689 
TECBEL 0,51 0,75 0 4 689 
PPHO 12,67 17,96 0 100,00 663 

We beperken onze opmerkingen tot die variabelen die in eerdere hoofdstukken nog niet aan de 
orde zijn gekomen. Gemiddeld blijken de bedrijven over 6 geautomatiseerde functies te 
beschikken. Wat betreft de automatisering in de produktie dragen met name de volgende 
geautomatiseerde functies aan de score bij: procesgewijze fabricage, verspanende 
onderdelenfabricage en nabewerkingprocessen4

• De automatisering van ondersteunende 
functie draagt sterker aan het gemiddelde bij. Het gaat vooral om automatisering van: 

Het percentage bedrijven dat in dit verband 'vaak' of 'altijd' aankruist bedraagt: 
R&D (28,3%), produktie (25,2%); marketing en verkoop (34, 7%) en inkoop (8,3%). 

De INSTIR is door ruim 35% van de innoveerders gebruikt, de PBTS door bijna 9% 
van de innoveerders. 

4 Het volledige beeld is: procesgewijze fabricage (34,4%), verspanende 
onderdelenfabricage (22,9%), nabewerkingsprocessen (18,8%), assemblage (18,1%), niet
verspanende onderdelenfabricage (16,5%), testen (16,4%), verpakken (13,8%) en intern 
transport (13, 7%). 
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admlnistratie (92,8%), interne informatie-uitwisseting (61, 1 %), voorraadbeheersing (52,1 %)5• 

Hieruit volgt de conclusie dat de automatisering van de ondersteunende functies verder is 
gevorderd dan die van de produktie. 
Gemiddeld blijken de bedrijven 0,8 keer een R&D-samenwerkingsrelatie te hebben. Nadere 
analyse leert dat de bedrijven vooral samenwerkingsrelaties met afnemers en leveranciers 
aangaan. Ongeveer 29% heeft een R&D-samenwerkingsrelatie met afnemers, circa 26% met 
leveranciers. Op flinke afstand worden deze twee categorieen gevolgd door 
samenwerkingsrelaties met R&D-instellingen en ingenieursbureaus (11 ,2%), 
onderwijsinstellingen (7,3%) en concurrenten (2,8%). Kortom, R&D-samenwerking vindt vooral 
verticaal in de bedrijfskolom plaats. 

Tabel X.4.: Beschrijvende statistiek voor de variabelen die gebruikt worden bij vraagstelling 
10 7 

Variabele Mean Std.dev. Min. Max. n 

INNPD1 1,43 1,24 0,00 6,00 479 
INNPD2 1,69 1,37 0,00 6,00 479 
EFFPC1 2,18 0,88 1,00 5,00 357 
EFFPC2 2,14 1,00 1,00 5,00 352 
EFFPD1 2,04 0,93 1,00 5,00 363 
EFFPD2 2,16 0,98 1,00 5,00 359 

Gemiddeld, zo blijkt, noemen de bedrijven 1,5 oorzaken die tot vertraging of mislukking van 
innovatieprojecten (INNPD1) leiden. Vaak genoemde oorzaken zijn: tijdsoverschrijding 
(25,3%)6, produktonvolkomenheden (25,1 %) en technische onvolkomenheden in het 
produktieproces (21,1 %). Als gekeken wordt naar het aantal fasen waarin zich in de afgelopen 
vijf jaar meer dan eens problemen hebben voorgedaan (INNPD2), dan blijkt dat bedrijven 
gemlddeld in 1, 7 fasen moeilijkheden ondervinden. Veel genoemde problematische fasen zijn 
de technische realisatie (38%) en de fase waarin economische haalbaarheidsstudies worden 
verricht (33%). 
Deze resultaten komen overeen met die van een door de ING-bank (1994) uitgevoerd 
onderzoek waarult blijkt dat het inschatten van de markt en technische aspecten de meeste 
problemen opleveren. 
Bij ruim 11% van de innoveerders hebben procesinnovaties veel gevolgen voor andere 
machines of processen {EFFPC1). De effecten van procesinnovaties op produkten (EFFPC2) 
zijn hiermee vergelijkbaar. Ongeveer 14% van de innoveerders maakt melding van matige tot 
sterke effecten van procesinnovatie op andere produkten. De gevolgen van produktinnovaties 
voor andere produkten (EFFPD1) zijn geringer, zoals uit het gemiddelde in de tabel blijkt. De 
gevolgen van produktinnovaties voor machines of processen (EFFPD2) zijn in vergelijking 
hiermee starker. Bijna 15% van de lnnoveerders stelt dat dlt type lnnovaties min of meer 
ingrijpende veranderingen van machines of processen te weeg brengt. 

De scores op de automatlsering van de overige ondersteunende functies zijn: order 
voortgangsbewaking (49,0%), warkvoorbereiding (48,4%), exteme informatie-uitwlssellng 
(44, 1%), materiaalbahoefte planning (39, 7%), ontwerpen (39, 7%), capaciteitsplanning (36,6%) 
en koppeling van ontwarpen en produceren (21,9%). 

6 Dit wfl zeggen dat 25,3% van de innoverende bedrijven stelt dat tljdsoverschrijding 
in de afgelopen 5 jaar een balangrijke oorzask was voor vertraging of mislukking van 
innovatieprojecten. 
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BIJLAGE HOOFSTUK 11 

Tabel Xl.1: De belangrijkste innovatierelatie is een leverancier: kenmerken van de relatie naar 
sector 

Kenmerk Sector Totale 
populatie 

1 2 3 4 5 (n=314) 
(n=69) (n=100) (n=49) (n=58) (n=38) 

Type: 
G+H 26,1 o/o 21,0% 6,1 o/o 22,4% 2,6% 17,8% 
POC 14,5% 22,0% 57,1% 36,2% 31,6% 29,6% 
M+G 55,1% 52,0% 28,6% 36,2% 47,4% 45,5% 
Advies 4,3% 5,0% 8,2% 5,2% 18,4% 7,0% 

EB1 
40% ofmeer 25,0% 15,7% 14,2% 22,5% 26,6% 19,9% 

EB2 
40% ofmeer 33,3% 31,0% 28,6% 50,1% 61,2% 38,1% 

R/ 
% Zuid-Ned. 30,6% 32,4% 42,8% 30,3% 34,2% 33,4% 

DUUR 
5 jaar of Ianger 59,1% 63,0% 50,1% 63,1% 56,7% 59,5% 

CF 
> wekelijks 38,1% 47,4% 44,0% 50,0% 35,1% 35,1% 

KO 
> vaak 45,7% 37,4% 36,0% 46,5% 51,3% 42,4% 

FORM 
GC 49,3% 40,6% 51,1% 31,6% 43,2% 42,8% 
CEO 22,5% 32,7% 38,3% 33,3% 21,6% 30,0% 
KTC 11,3% 12,9% 4,3% 12,3% 8,1% 10,5% 
LTC 16,9% 13,9% 6,4% 22,8% 27,0% 16,6% 

Sector: < 1 > Supplier Dominated; <2> Scale intensive; <3> Specialised suppliers; <4> 
Science based; <5> Business services. 
Type: G+H = grond- en hulpstoffen; POC = produktonderdelen en -componenten; M+G = 
machines en gereedschappen; Advies = Adviesorganisaties. 
FORM: GC = geen contract; CEO =contract 1-malige order; KTC = korte termijn contract 
(korter dan 1 jaar); LTC = lange termijn contract (Ianger dan 1 jaar). 
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Tabel Xl.2: De belangrijkste innovatierelatie is een afnemer: kenmerken van de relatie naar 
sector 

Kenmerk Sector Totale 
populatle 

1 2 3 4 5 (n=336) 
(n=71) (n=91) (n=59) (n=67) (n=48) 

Type: 
IG 50,5% 50,0% 69,8% 64,7% 70,8% 59,5% 
FC 21,7% 29,6% 6,4% 8,8% 12,6% 17,4% 
HL 27,6% 20,4% 23,8% 26,5% 16,6% 23,1% 

EB 
40% ofmeer 22,9% 18,7% 21,5% 28,4% 21,8% 22,5% 

Rl 
% Zuid-Ned. 41,1% 33,7% 42,4% 44,8% 56,3% 42,4% 

DUUR 
5 jaar of Ianger 71,8% 75,3% 66,7% 76,5% 76,3% 73,3% 

CF 
>wekelijks 69,0% 74,8% 74,5% 80,6% 73,0% 74,4% 

K07 

>vaak 24,3% 17,2% 36,0% 30,9% 58,9% 30,6% 

FORM 
GC 45,1% 45,6% 30,5% 41,5% 19,1% 38,3% 
CEO 21,1% 22,2% 37,3% 20,0% 46,8% 27,7% 
KTC 21,1% 18,9% 6,8% 13,8% 12,8% 15,4% 
LTC 12,7% 13,3% 25,4% 24,6% 21,3% 18,7% 

Sector: <1 > Supplier Dominated; <2> Scale intensive; <3> Specialised suppliers; <4> 
Science based; <5> Business services. 
Type: IG = industriele afnemer; FC = afnemer finale consumptie; HL = afnemer handel. 
FORM: GC = geen contract; CEO= contract 1-malige order; KTC = korte termijn contract 
(korter dan 1 jaar); LTC = lange termijn contract (Ianger dan 1 jaar). 

De variabele 'kennisoverdracht' zal hiema nlet verder besproken worden. Als 
gevolg van een ongelukkige operationalisering wordt de uitgaande kennisstroom gemeten, 
name/Qk van producent naar afnemer. Het was echter de bedoellng de kennisoverdracht van 
afnemer naar foca/e innoveerder te meten. 
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Tabel Xl.3 lnnovatierelaties aan de input- en outputzijde: kenmerken van de relaties naar 
niveau van de innovaties 

Kenmerk Relatie met leverancier Kenmerk Relatie met afnemer 

1 2 1 2 
(n=234) (n=67) (n=240) (n=85) 

Type: Type: 
G+H 18,2% 17,4% IG 58,6% 54,7% 
POC 26,4% 43,5% FC 18,4% 15,2% 
M+G 47,6% 33,3% HL 23,0% 30,1% 
Advies 7,8% 5,8% 

EB1: EB1: 
40% ofmeer 21,0% 17,5% 40% ofmeer 20,7% 21,9% 

EB2: EB2: 
40% ofmeer 38,0% 28,6% 40% ofmeer n.v.t. n.v.t. 

Rl: Rl: 
% Zuid-Ned. 33,6% 32,3% % Zuid-Ned. 44,2% 30,6% 

DUUR: DUUR: 
5 jaar of Ianger 60,3% 50,0% 5 jaar of Ianger 74,3% 71,0% 

CF: CF: 
> wekelijks 41,4% 52,2% > wekelijks 75,7% 67,5% 

KO: KO: 
> vaak 40,0% 45,6% > vaak 28,5% 33,3% 

FORM: FORM: 
GC 46,2% 31,3% GC 37,6% 41,2% 
CEO 30,8% 25,4% CEO 28,1% 24,7% 
KTC 9,0% 14,9% KTC 14,0% 17,6% 
LTC 14,1% 28,4% LTC 20,2% 16,5% 

Niveau innovaties: 1 = geleidelijke innovaties; 2 = ingrijpende innovaties. 
Type leverancier: G+H = grond- en hulpstoffen; POC = produktonderdelen en -
componenten; M+G = machines en gereedschappen; Advies = Adviesorganisaties. 
Type afnemer: IG = industriele afnemer; FC = afnemer finale consumptie; HL = afnemer 
handel. 
FORM: GC = geen contract; CEO= contract 1-malige order; KTC = korte termijn contract 
(korter dan 1 jaar); LTC = lange termijn contract (Ianger dan 1 jaar). 
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T beiXI4 I a nnova lVI e en s renal 0 1es. f 't it ' t th ff ' 

Sectoren Verschilfen? 

Supplier Dominated 
Scale Intensive 
Specialised Suppliers niet significant* 
Science Based 
Business Services 

Aard innovaties 

Vooral procesinnovaties 
Evenveel proces- als produktinnovaties niet significant* 
Vooral produktinnovaties 

Niveau procesinnovaties 

Geleidelijke procesinnovaties niet significant* 
lngrijpende procesinnovaties 

Niveau produktinnovaties 

Geleidelijke produktinnovaties niet significant* 
lngrijpende produktinnovaties 

% Hoger opgeleiden (PPHO) niet significant** 

R&D-intensiteit (RDI) niet significant** 

* = verschillen berekend op basis van chi-kwadraat; 
.. = verschillen berekend op basis van oneway Scheffe. 
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Tabel Xl.5: De ruimtelijke spreiding van innovatieve relaties met leveranciers naar kenmerken 
van actoren en activiteiten 

Kenmerken van Ruimtelijke spreiding Verschillen? 
actoren en 
activiteiten (1) (2) (3) 

Zuid-Ned. Elders Ned. Buitenland 
(n=105} (n=112) (n=104) 

Sector: 
Supplier dominated 20,8% 18,3% 30,7% 
Scale intensive 30,2% 40,4% 22,8% c..s 19,73 
Specialised suppliers 19,8% 11,9% 14,9% Sign. 0,01 
Science Based 16,0% 12,8% 24,8% 
Business services 13,2% 16,5% 6,9% 

Grootteklasse w.p. 
KB 19,4% 15,3% 13,5% 
MB 68,9% 72,1% 52,9% (3)>(1) 
GB 11,7% 12,6% 33,7% (3)>(2) 

lnkoopquote C-S 14,79 
%50% ofmeer 36,4% 24,0% 40,2% Sign. 0,0006 

Regionale afzetquote c..s 16,36 
%40%ofmeer 23,8% 19,8% 7,8% Sign.0,0003 

Exportquote C-S 13,05 
0% 21,0% 23,4% 6,7% Sign. 0,0015 
50% ofmeer 22,0% 16,2% 29,9% 

Produktiestructuur: 
enkelstuks 58,2% 53,9% 42,3% c..s 
seriefabricage 25,5% 27,5% 34,0% 10,14 
grootserie 9,2% 6,9% 16,5% Sign. 
procesfabricage 7,1% 11,8% 7,2% 0,12 

C-S = Chi Square; Sign. = Significantie niveau 
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Tabel Xl.6: De ruimtelijke spreiding van innovatie-relaties met leveranciers en kenmerken van 
deze relaties 

Kenmerken Ruimtelijke spreiding Verschillen? 
relaties 

(1) (2) (3) 
Zuid-Ned. Elders Ned. Buitenland 
(n=105) (n=112) (n=104) 

Type: 
Grand- en hulpstoffen 15,1% 18,2% 19,8% C-S 
Produktonderdelen 36,8% 21,8% 31,7% 17,26 
Machines 37,7% 50,0% 48,5% Sign. 
Advies 10,4% 10,0% 0,0% 0,008 

EB1 
Gemidd. inkoopquote 18,6% 21,2% 24,0% n.s. 

EB2 
%50% ofmeer 33,4% 29,2% 15,1% n.s. 

DUUR 
% 5 jaar of Ianger 53,3% 61,1% 62,4% n.s. 

CF C-S 17,35 
% > wekelijks 61,9% 32,4% 38,0% Sign. 0,0002 

KO 
% > regelmatig 74,2% 77,6% 79,0% n.s. 

FORM 
Geen contract 48,1% 46,4% 33,0% 
Eenmalige orders 31,7% 25,5% 34,0% n.s. 
Korte termijn 7,7% 11,8% 11,0% 
Lange termijn 12,5% 16,4% 22,0% 

C.S. = Chi-Square; Sign. = Signiflcantie niveau. 
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Tabel Xl.7: De ruimtelijke spreiding van innovatieve relaties met afnemers naar kenmerken van 
actoren en activiteiten 

Kenmerken van Ruimtelijke spreiding Verschillen? 
actoren en 
activiteiten (1) (2) (3) 

Zuid-Ned. Elders Ned. Buitenland 
(n=144) (n=132) (n=65) 

Sector: 
Supplier dominated 20,0% 20,6% 21,5% Chi-square 
Scale intensive 21,4% 34,9% 23,1% 25,57 
Specialised suppliers 17,9% 9,5% 33,8% Sign. 
Science Based 21,4% 21,4% 15,4% 0,01 
Business services 19,3% 13,5% 6,2% 

Grootteklasse w.p. 
KB 23,1% 13,8% 4,7% (3)>(1) 
MB 62,9% 67,7% 50,0% (3)>(2) 
GB 14,0% 18,5% 45,3% 

lnkoopquote C-S 19,34 
% 50%ofmeer 24,6% 36,3% 41,5% Sign. 0,0001 

Regiona/e afzetquote C-S 93,90 
%40%ofmeer 29,4% 3,8% 0,0% Sign.O,OOO 

Exportquote 
0% 24,5% 12,2% 0,0% c-s 13,05 
50% ofmeer 8,4% 15,3% 81,6% Sign. 0,0015 

Produktiestructuur: 
enkelstuks 69,5% 44,3% 32,3% 
seriefabrlcage 20,6% 32,0% 36,9% C-S 31,54 
grootserie 6,1% 13,1% 13,8% Sign. 0,000 
procesfabricage 3,8% 10,7% 16,9% 

C-S = Chi Square; Sign. = Significantie niveau 
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Tabel Xl.8: De ruimtelijke spreiding van innovatie-relaties met afnemers en kenmerken van 
deze relaties 

Kenmerken Ruimtelijke spreiding Verschillen? 
relaties 

(1) (2) (3) 
Zuid-Ned. Elders Ned. Buitenland 
(n=144) (n=132) (n=65) 

Type: 
Indus. afnemer 68,3% 46,8% 67,2% C-S 19,96 
Handel 20,9% 28,8% 26,6% Sign. 0,000 
Fin. consumptie 10,8% 24,6% 6,3% 

EB 
%40% ofmeer 16,3% 28,7% 12,4% n.s. 

DUUR 
% 5 jaar of Ianger 74,0% 75,9% 66,7% n.s. 

CF C-S 10,34 
% >wekelijks 82,4% 73,4% 56,5% Sign. 0,0057 

KO C-S6,37 
% > regelmatig 71,8% 55,2% 64,1% Sign. 0,0413 

FORM 
Geen contract 39,3% 39,8% 30,6% 
Eenmalige orders 30,0% 26,0% 21,0% n.s. 
Korte termijn 11,4% 19,5% 19,4% 
Lange termijn 19,3% 14,6% 29,0% 

C.S. = Chi-Square; Sign. = Significantie niveau. 
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Tabel Xl.9: Meervoudige logistische regressie met vestiging van een leverancier/a-nemer in 
Zuid-Nederland als onafhankelijke variabele en kenmerken van actoren en 
. t' It' I fhkl"k 'bl ~nnova 1eve re a 1es a s ona an e1111 e vana e en 

Onafhankelijke Leverancier in Zuid-Nederland Afnemer in Zuid-Nederland 
variabelen 

MKB GB MKB GB 
Exp(b); {R) Exp(b); (R) Exp(b); (R) Exp(b); (R) 

Kenmerken activ.: 
IQ 1,34** (0,09) n.s. n.s. n.s. 
EQ n.s. n.s. o,n**(-0,17) n.s. 
RAQ 1,47"'* (0,14) n.s. 2,56"'* (0,27) n.s. 
PS1 n.s. n.s. n.s. n.s. 
PS2 n.s. n.s. n.s. 0,03** (-0,31) 
PS3 n.s. 11 ,04** (0,22) n.s. n.s. 
PS4 n.s. n.s. n.s. 0,10* (-0,11) 
RD1 n.s. n.s. n.s. n.s. 
RD2 2,41** (0,11) n.s. 0,53* (-0,06) n.s. 

Kenmerken actoren: 
so n.s. n.s. n.s. n.s. 
Sl n.s. n.s. n.s. 0,07** (-0,22) 
ss 2,24* (0,07) n.s. 2,49** (0,08) 0,04** (-0,26) 
SB n.s. n.s. n.s. n.s. 
BS n.s. n.s. 2,74** (0,10) n.s. 

Kenmerken relatie: 
G+H n.s. n.s. n.v.t. n.v.t. 
POC n.s. n.s. n.v.t. n.v.t. 
MG n.s. n.s. n.v.t. n.v.t. 
ADV n.s. n.s. n.v.t. n.v.t. 
FINCONS n.v.t. n.v.t. 0,29** (-0, 11) n.s. 
HANDEL n.v.t. n.v.t. n.s. 0,02** (·0,23) 
INDAFN n.v.t. n.v.t. n.s. n.s. 
EB n.s. n.s. 0,73** (-0, 17) n.s. 
DUUR n.s. n.s. 1,51** (0,14) n.s. 
CF 1 '72** (0,20) 2,81 ** (0,30) n.s. 2, 14* (0, 10) 
KO n.s. n.s. n.s. n.s. 
FORM 0,64** (-014) 0,37** (-0,24) n.s. n.s. 

·2Ll (Dm) 235,92 38,322 232,25 49,15 
Significantie 0,05 0,81 0,41 0,76 
% juist geplaatst 71,1% 84,3% 74,7% 85,9% 

Chi-square (Gm) 43,13 14,86 94,44 28,70 
Significantie 0,0000 0,0019 0,0000 0,0000 
R2L 0,15 0,28 0,29 0,37 
n 211 51 237 64 

IQ=mkoopquote; EQ=Exportquote; RAQ=Reglonale afzetquote; PS1= enkelstuksproduktle; 
PS2=serie-produktie; PS3=massa..produktie; PS4=continu-produktie; RD1 =geleidelijke 
innovaties; RD2=ingrijpende innovaties; SD=supplier dominated; Sl=scale intensive; SS 
=specialised suppliers; SB=science based; BS=business services; G+H=Ieverancier grond
en hulpstoffen; POC=Ieverancier van produktieonderdelen en -componenten; MG= 
leverancier van machines en gereedschappen; ADV=Ieverancier van adviezen; FINCONS 
= afnemer finale conumptie; HANDEL=afnemer handel; INDAF=industriele afnemer; EB 
=economische betekenis; DUUR=duur van de relatie; CF=contactfrequentie; KO= 
kennisintensiteit; FORM=formalisatiegraad. 
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TabeiXI.10: Bedrijven in rurale, suburbane en urbane regio's en indicatoren van 
innovativiteit 

lndicatoren Regio's Verschillen? 

1 Ruraal 2 Suburbaan 3 Urbaan 

Sector: 
Supplier dominated 23,6% 21,6% 17,6% 
Scale intensive 34,0% 30,7% 26,2% C-S 28,15 
Specialised suppliers 23,6% 18,6% 15,7% Sign. 0,0005 
Science based 9,4% 17,1% 17,1% 
Business services 9,4% 12,1% 23,3% 

lnnovaties (jln)? 66,7% 69,5% 71,9% n.s. 

Aard innovaties: 
Vooral proces 27,7% 24,8% 37,5% 
Evenveel proc./prod. 21,9% 24,8% 16,7% n.s. 
Vooral produkt 50,4% 50,4% 45,8% 

Niveau innovaties: 
Proces: 
Geleidelijk proces 80,0% 71,3% 86,4% C-S 7,59 
lngrijpend proces 20,0% 28,7% 13,6% Sign. 0,0225 
Produkt: 
Geleidelijk produkt 82,1% 72,7% 70,3% C-S 4,68 
lngrijpend produkt 17,9% 27,3% 29,3% Sign. 0,0962 

R&D-intensiteit 3,73 4,58 5,04 n.s. 

R&D-samenwerking 0,61 0,89 0,77 2>1 

Automatiseringsgraad 5,63 6,60 6,22 2>1 

% hoger opgeleiden 9,23 11,78 17,83 3>1;3>2 

Personele omvang 41,6 74,5 64,2 2>1 

C-S = Chi Square; Sign = Significantie niveau. 
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Tabel X1.11: Meervoudige logistische regressle met de factoren die de kans 
beTnvloeden dat een bedrijf een R&D-samenwerkingsverband heeft met 
een bepaakl ~ partner 

Onafhankelijke R&D-samenwerking met: 
variabelen 

Enige partner Leveranciers of Onderwijs of 
Exp(b) afnemers R&D-instellingen 

Exp (b) Exp (b) 

RDI 1,07** 1,05** n.s. 

Dummy variabelen 
WP1 n.s. n.s. 0,32** 
WP2 2,15** 1,80** n.s. 
WP3 4,62** 3,42** 2,20** 
Supplier dominated n.s. n.s. 3,50*?? 
Scale intensive n.s. n.s. n.s. 
Specialised suppliers n.s. n.s. n.s. 
Science based n.s. n.s. n.s. 
Business services 0,53* n.s. n.s. 
STR1 n.s. n.s. 0,41** 
STR2 n.s. 1 ,51* n.s. 
STR3 1,85** 1,92** n.s. 
RURAAL 1,79* n.s. n.s. 
SUBURB 2,66** 1,38* 1,65** 
URBAAN 1,89* n.s. n.s. 

-2LL (OM) 832,72 843,23 519,96 
Goodness of fit 714,54 697,33 671,50 
Significantie 0,1738 0,3300 0,6263 
% juist geplaatst 66,3% 65,6% 85,1% 

Model Chi-Square (Gm) 112,90 85,30 61,31 
Significantle 0,0000 0,0000 0,0000 
R2L 0,12 0,09 0,13 
n 689 689 689 

** = p < 0,05; • = p < 0,10 
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te kunnen innoveren en hoe hierop beleidsmatig invloed kan worden 
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lijn. De eerste lijn richt zich op een systematische empirische analyse van de 
innovativiteit van de Nederlandse industria. Via trend-onderzoek worden 
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Stellingen bij het proefschrift van L. Oerlemans 

1. Efficient production using heterogeneous resources is not a result 
of having better resources, but of knowing more accurately the 
relative productive performance of those resources. (Aichian & 
Demsetz, 1972: 793) 

2. Het innoverende industri~le midden- en kleinbedrijf heeft baat bij 
een regionaal technologiebeleid. (Dit proefschrift) 

3. De instelling van gemeenschappelijke medezeggenschapsraden 
en co-teams in het openbaar basisonderwijs leidt tot centralisatie 
op decentraal niveau. 

4. Als de markt het voorbeeld is van de werking van de 'invisible 
hand' en in organisaties de 'visible hand' werkzaam is, dan worden 
in economische netwerken veel handen geschud. (Vrij naar: 0. 
Franken, (1996) 'Global Industrial Transformation and Increasing 
Competitiveness'. Tilburg: KUB) 

5. In de economische netwerkbenadering is er sprake van een grate 
hoeveelheid kleine en grate hypothesen die zelden worden 
samengebracht tot een systematische, toetsbare verklaring van 
oorzaken en effecten van economische netwerken tussen 
organisaties. (Dit proefschrift) 

6. Adam Smith's description of the social foundation of markets -
"concrete and genuinely social relationships that determine the 
decisions of the individual firm with regards to products, quality, 
prices, technology and location" - reappears in the economic 
network approach. (Vrij naar: R. Camagni (1991), Innovation 
networks; spatial perspectives. London: Bellhaven Press) 

7. Gezien het gemak waarmee electronische informatie kan worden 
gereproduceerd kan dit type informatie niet beschouwd worden als 
een relatief schaars goed. 

8. De ruimtelijke segregratie in de grate steden kan worden 
beschouwd als een voorbeeld van Myrdal's principe van de 
cumulatieve causatie op buurtniveau. 

9. Economen begrjjpen niets van bedrijven. 
(E. Oldenboom in lntermediar, januari 1995) 

1 0. Randvoorwaarden liggen dicht bij een afgrond. 



Op welke wijze hebben economische relaties tussen industriele onderne
mingen invloed op innovatieprocessen? Vindt er in stabiele innovatieve 
economische relaties meer kennisoverdracht plaats? Welke factoren 
bepalen de kans op R&D-samenwerking? In welke mate en op welke wijze 
benutten innoverende bedrijven het regionale produktiemilieu? 

In de praktijk van het industria- en technologiebeleid is sprake van een 
groeiende belangstelling voor netwerken van organisaties die het 
innovatieve vermogen van de betrokken organisaties zouden moeten 
vergroten. In het industriele proces neemt toeleveren en uitbesteden een 
grote vlucht, terwijl R&D-samenwerking voor veel bedrijven de mogelijkheid 
biedt nieuwe kennis te vergaren en toe te passen. Deze verschijnselen 
wijzen op een toegenomen interactie tussen het innoverende bedrijf en zijn 
omgeving. In veel economische theorieen is deze interactie echter weinig 
problematisch. 

In dit boek, bedoeld voor academici, beleidsmakers, studenten en anderen 
die interesse hebben voor vraagstukken op het gebied van de innovatie
theorie, organisatie- en economische wetenschappen, worden op basis van 
gegevens van bijna 700 Noord-Brabantse industriele ondernemingen 
innovatieprocessen en economische relaties empirisch op elkaar betrokken. 
Hierbij worden tevens uitspraken van een aantal, uit de innovatietheorie 
bekende, auteurs (Williamson, Lundvall, Von Hippe!, Maillat) empirisch 
geexploreerd. Het blijkt dat met name de innovatieprocessen in het indus
triele midden- en kleinbedrijf een sterke economische, organisatorische en 
ruimtelijke inbedding te zien geven. Hiermee wordt de kerngedachte van de 
economische netwerkbenadering bevestigd. 
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