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Inleiding 
 

Steeds meer bedrijven werken samen: Philips en Douwe Egberts brachten de succesvolle Senseo op de 

markt, Nike en Apple bedachten samen de iPod als personal trainer,… Samenwerking vergemakkelijkt het 

tot stand komen van innovatieve producten en zorgt op die manier voor groei van de ondernemingen. 

Deze voorbeelden doen vermoeden dat samenwerking ook belangrijk is voor de groei en performantie van 

hoogtechnologische starters. Hiervan uitgaande is het de bedoeling van dit werk de determinanten van 

samenwerking in de go-to-market strategie van Vlaamse hoogtechnologische starters na te gaan. 

Om samenwerking te kaderen binnen het economische denken, beginnen we in het eerste deel met een 

analyse van het vaak gehanteerde begrip “Business Model”: wat houdt dit juist in en wat zijn de 

onderdelen? Bovendien willen we te weten komen welke rol samenwerking erin speelt. Omwille van zijn 

volledigheid, kiezen we voor het framework van Hamel (2000) en werken we dit verder uit. 

In deel 2 zullen we samenwerking op basis van de transactiekostenbenadering verklaren en soorten 

samenwerking beschrijven. Daarenboven analyseren we de invloed van samenwerking op een 

onderneming. 

In het derde deel bestuderen we de determinanten van samenwerking bij het betreden van de markt. We 

steunen hiervoor op het werk van Gans en Stern (2002), die op hun beurt verder werkten op de begrippen 

die Teece (1986) introduceerde. Bij het betreden van een markt stelt Teece dat een innovator rekening 

moet houden met de beschermbaarheid van de innovatie en met de toegang tot complementaire middelen. 

Gans en Stern bouwden met deze factoren een model dat aangeeft welke go-to-market strategie een starter 

moet volgen: de starter heeft daarbij de keuze tussen samenwerken met of in concurrentie treden tegen de 

gevestigde bedrijven. 

We bouwen de theorie verder uit door de kenmerken van hoogtechnologische starters te bestuderen (deel 

4). Vervolgens onderzoeken we enkele bijzondere soorten starters, waarbij onze focus gericht is op de 

implicaties voor samenwerking. We geven de specifieke eigenschappen van academische en corporate 

spin-offs en van starters die Venture Capitalist ondersteuning genieten. 

Op basis van de theoretische analyse formuleren we de onderzoekshypothesen in deel 5. Vernieuwend aan 

dit onderzoek is dat een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende activiteitsdomeinen waarop 

wordt samengewerkt. We bepalen daarvoor vier activiteiten van de waardeketen: technologische 

ontwikkeling, productie, marketing en distributie. 
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Het zesde en laatste deel ten slotte omvat het empirisch onderzoek naar de determinanten van 

samenwerking voor de verschillende activiteitsdomeinen. We gaan het effect van de beschermbaarheid na, 

alsook die van de toegang tot complementaire middelen. Vervolgens bestuderen we wat de invloed is van 

het oprichtersteam en wat het effect is van verschillende soorten ondersteuning. Na de bespreking van de 

resultaten en het besluit van het empirisch gedeelte, geven we aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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1. Business Model en samenwerking 
 

Het staat buiten kijf dat het Business Model een belangrijke rol speelt in het bedrijfsleven, maar wat houdt 

het begrip juist in, wat zijn de onderdelen en wat is het verband met samenwerking? 

We gaan in de literatuur op zoek naar antwoorden op deze vragen. We geven eerst een conceptueel 

overzicht van business modellen en gaan vervolgens in op de elementen van een business model. We 

bespreken uiteindelijk het omvattende Business Model Framework van Hamel (2000). 

1.1 Wat is een Business Model? 
 

Vooreerst kan er een belangrijk onderscheid gemaakt worden tussen een business model en een business 

concept. Een business concept is niet meer dan een idee. Het business concept wordt een business model 

wanneer het in praktijk wordt omgezet (Hamel, 2000). 

Er bestaat in de literatuur echter geen consensus over wat een “business model” juist is. Er is dan ook geen 

algemeen aanvaarde definitie. Morris, Schindehutte en Allen (2003) gaan op zoek naar een algemeen 

aanvaard concept van business modellen en maken een onderscheid tussen drie categorieën op basis van 

een verschillende invalshoek: economisch, operationeel of strategisch. Het economisch model gaat louter 

over de manier waarop de onderneming winst maakt, zowel voor het heden als in de toekomst. Op het 

operationeel niveau gaat het over hoe de configuratie van de onderneming eruit ziet en hoe verschillende 

processen er voor zullen zorgen dat waarde gecreëerd wordt. Het strategisch niveau ten slotte gaat over 

vragen betreffende concurrentievoordeel, groei en opnieuw waarde creatie. De auteurs geven ten slotte een 

geïntegreerde definitie:  

“A business model is a concise representation of how an interrelated set of decision variables in the areas 

of venture strategy, architecture, and economics are addressed to create sustainable competitive advantage 

in defined markets.” (Morris et al., 2000, p.727) 

Ook Linder en Cantrell (2000) geven aan dat er heel wat verwarring is omtrent de vaak gebruikte term 

“business model”. Zij hebben het op hun beurt over drie verschillende interpretaties van een business 

model die gehanteerd worden in het bedrijfsleven. Zo heeft men het volgens deze auteurs dikwijls 

verkeerdelijk over het business model van een onderneming wanneer men slechts (enkele) onderdelen 

(zoals prijsmodel, waardevoorstel, organisatiemodel,…) ervan beschrijft. Een tweede, en volgens de 

auteurs de enige juiste, gebruiksvorm van de term is als operationeel business model. Het gaat ook deze 

keer over hoe waarde kan gecreëerd worden en welke processen de onderneming goed moet beheersen om 

winstgevend te zijn. Een laatste mogelijkheid waarbij de term verkeerdelijk gehanteerd wordt volgens 
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deze auteurs is wanneer men in feite een change model bedoelt. Een change model beschrijft hoe een 

onderneming winstgevend zal blijven in een dynamische omgeving. 

Een business model wordt heel eenvoudig voorgesteld door Magretta (2002), die stelt dat het niet meer is 

dan een goed verhaal met daaraan cijfers gekoppeld. Samen illustreren deze hoe de onderneming waarde 

creëert voor klanten. Er is volgens de auteur een duidelijk onderscheid tussen business modellen en 

strategie, men kijkt bij dit laatste namelijk (ook) naar de concurrentie om de performantie van een 

onderneming te evalueren. 

Tot hiertoe gaven we een overzicht van wat een business model conceptueel betekent. Hierna bekijken we 

uit welke onderdelen een business model bestaat. 

Alt en Zimmermann (2001) onderscheiden zes generische elementen van business modellen. Deze 

elementen zijn: Mission, Structure, Processes, Revenues, Legal Issues en Technology. Onder ‘Mission’ 

verstaan de auteurs onder andere strategische doelstellingen, waardoor strategie wel een onderdeel van een 

business model wordt. De laatste twee elementen (‘Legal Issues’ en ‘Technology’) moet men over de 

andere elementen heen beschouwen als vereisten of beperkingen. Deze aspecten komen later terug 

wanneer we het zullen hebben over de beschermbaarheid van technologische innovaties door het 

intellectueel eigendomsrecht (zie onder, p.26.). 

Het framework van Johnson, Christensen en Kagermann (2008) voor een business model bestaat uit vier 

onderling versterkende elementen die er samen voor zorgen dat waarde gecreëerd wordt. De eerste en 

veruit de belangrijkste is de Customer Value Proposition. Het waardevoorstel is een oplossing voor een 

probleem van een klant in een specifieke situatie. Vanuit dit eerste element moet men volgens de auteurs 

vertrekken om de andere elementen van een succesvol business model vorm te geven. Het tweede element 

is de Profit formula, dit houdt in dat de onderneming door waarde te creëren voor de klant ook waarde 

creëert voor zichzelf. De volgende twee elementen beschrijven op welke manier waarde gerealiseerd 

wordt voor zowel de klant als de onderneming. Hiervoor zorgen enerzijds de Key Resources (mensen, 

technologie, producten, faciliteiten, kanalen, merken,…), anderzijds de Key Processes (bedrijfsprocessen, 

regels, normen). Het woordje ‘Key’ benadrukt dat het gaat om elementen die een competitief voordeel 

opleveren. 

Uit voorgaand literatuuroverzicht krijgen we geen bevredigend antwoord op de vraag wat een business 

model juist is. Bovendien is het helemaal niet duidelijk welke rol samenwerking erin speelt. We zullen 

dan ook in wat volgt het omvattende Business Model Framework van Hamel bespreken. 
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1.2 Business Model Framework van Hamel 
 

Alvorens in te gaan op het eigenlijke framework van het business model, bespreken we twee inleidende 

concepten. Het eerste is “core competencies”, wat de kennis en vaardigheden van een onderneming 

inhoudt. Het tweede is “business concept innovation”, waarbij het business concept het centrale element 

voor innovatie is. Hieruit zal blijken dat een onderneming een goed uitgewerkt business model nodig heeft 

om succesvol te innoveren. 

1.2.1 Core competencies 

 

Hamel en Prahalad introduceerden in de jaren ‘80 de term “core competencies” (Hamel & Prahalad, 1990) 

of kerncompetenties. Core competencies bestaan uit de coördinatie van vaardigheden en kennis die in een 

onderneming aanwezig zijn, alsook uit de integratie van verschillende technologieën, de organisatie van 

werk en het leveren van waarde. Ze vormen een bron van differentiatie en leveren waarde voor klanten. 

Verder zijn ze inzetbaar in verschillende bedrijfstakken en moeilijk te kopiëren. Op basis van de core 

competencies kan een onderneming op een continue wijze waarde creëren. Door beroep te doen op de core 

competencies kan men namelijk snel reageren op de veranderende wensen en preferenties in de markt. 

Een voorbeeld van een core competence is miniaturisatie bij Sony of de expertise van Honda in motoren. 

Hamel en Prahalad (1990) zien de onderneming dan ook als een portfolio van kerncompetenties, daar 

waar een onderneming traditioneel eerder als een portfolio van product-markt combinaties wordt gezien. 

De auteurs stellen een gediversifieerde onderneming voor als een grote boom, waarvan de wortels de 

kerncompetenties zijn. Deze voeden en ondersteunen de rest van de onderneming. Daarom is, volgens de 

auteurs, concurrentie en samenwerking tussen ondernemingen in essentie gebaseerd op het verwerven van 

en de controle over deze kerncompetenties. Aangezien wortels echter niet zichtbaar zijn, merkt de gewone 

consument niet veel van de strijd om de core competencies.  

De stam van de boom bestaat uit de core products. Dit zijn onderdelen van het eindproduct, bijvoorbeeld 

een motor van Honda. Controle over deze core products is heel belangrijk, omdat men daardoor de 

evolutie van toepassingen en markten kan beïnvloeden. Sony en Philips konden dit bijvoorbeeld doen met 

de CD als data-driver voor de PC-markt. 

De takken van de boom zijn de verschillende business units en de bladeren of vruchten zijn de 

eindproducten die uiteindelijk geld opbrengen. Een onderneming als 3M, die een enorm portfolio van 

producten aanbiedt, berust uiteindelijk slechts op enkele core competencies. 
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In tegenstelling tot fysieke middelen verdwijnen kerncompetenties niet door ze te gebruiken, sterker nog, 

kerncompetenties versterken door ze te gebruiken en te delen (Hamel & Prahalad, 1990). Wanneer er niet 

langer in geïnvesteerd wordt, kan de kerncompetentie verdwijnen uit een onderneming. Daarom worden 

samenwerkingsakkoorden aangegaan om een kerncompetentie maximaal te benutten of om toegang te 

krijgen tot complementaire competenties. Het heeft voor een onderneming dan ook geen zin om 

samenwerking te zoeken alvorens ze gekozen heeft op welk vlak ze competentieleiderschap wil 

uitbouwen. 

Ten slotte moet er in een onderneming bijzondere aandacht zijn voor de mensen die de kerncompetenties 

in zich dragen (Hamel & Prahalad, 1990). Door deze bijvoorbeeld in verschillende afdelingen van de 

onderneming te laten werken, verspreidt men de kerncompetenties en kan men nieuwe 

marktopportuniteiten ontdekken. 

1.2.2 Business concept innovatie 

 

In recenter werk (Hamel, 2000) plaatst Hamel core competencies in een ruimer kader. Hij wijst er in dit 

werk bovendien op dat er een revolutie plaats vindt in de benadering van innovatie. Waar traditioneel de 

product- of dienstvernieuwing het startpunt voor innovatie en lineaire vooruitgang was (sneller, beter, 

goedkoper), is het steeds meer het gehele business concept dat centraal staat in niet-lineaire (radicale) 

vooruitgang. 

Bij het woord innovatie wordt meestal gedacht aan de uitbreiding van een productlijn (bv. nieuwe smaak 

frisdrank) of aan grote O&O-projecten (bv. ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel). Dit zijn echter 

vaak voorbeelden van incrementele innovatie die in onze niet-lineaire wereld niet langer in staat zijn 

welvaart te creëren. Radicale innovatie daarentegen kan de verwachtingen van consumenten veranderen, 

de structuur van de industrie alsook de basis voor competitief voordeel beïnvloeden. Hierdoor zijn radicale 

innovaties wel in staat om welvaart1 te creëren. 

Het product of de dienst is maar een deel van het business concept (Hamel, 2000). Door alle elementen 

van het business concept in vraag te durven stellen, vergroot het aantal uitgangspunten voor innovatie 

drastisch. We geven hierbij het voorbeeld van Dell, dat niet zozeer de PC zelf vernieuwde, maar wel het 

volledige aankoopproces. Radicale innovatie kan met andere woorden uit elk element van het business 

concept voortkomen. Hoe extensiever de innovatie (hoe meer elementen van het business concept erbij 

betrokken zijn), hoe moeilijker niet-innovatieve bedrijven het zullen hebben om te overleven. 

                                                           
1 Welvaart is waardecreatie zowel voor de klant, de onderneming als de omgeving 
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Innovaties kunnen dus enerzijds getoetst worden op hun radicaalheid, anderzijds op hoe uitgebreid of 

extensief ze zijn. 

Bij O&O-projecten probeert men te ontdekken wat nog niet geweten is en hiervoor zijn doorgaans enorme 

investeringen nodig. Business concept innovatie is daarentegen het bedenken van iets dat nog niet gedaan 

is (Hamel, 2000). Hiervoor is niet meer dan een creatieve geest nodig. Het is dan ook juist om te stellen 

dat radicale of extensieve innovatie niet gelijk hoeft te staan aan het nemen van grote risico’s. 

1.2.3 Business concept innovatie in de praktijk 

 

In “Business 2010 in Europe: Embracing the challenge of change” (Economist Intelligence Unit, 2005) 

stelt men dat business modellen, en meer bepaald de mogelijkheid om deze aan te passen aan de 

veranderende omgeving, in de toekomst de grootste driver van competitief voordeel zullen zijn. Business 

modellen aanpassen en snel innoveren, zullen centraal staan in de inspanningen van ondernemingen om 

lange termijn waarde te creëren. 

Dat business concept innovatie aan een opmars bezig is, blijkt uit het feit dat 11 van de 27 bedrijven, 

opgericht in de vorige eeuw en doorgegroeid tot de Fortune 500 in de laatste 10 jaar, steunden op business 

concept innovatie (Johnson et al., 2008). 

Heel vaak bestaat een industrie uit ondernemingen die zeer gelijkaardige business modellen hebben 

(Hamel, 2000). Elke onderneming zal dan net genoeg winst maken om te overleven. Wanneer men dus 

aan business concept innovatie doet, positioneert men zich niet tegenover de huidige spelers en business 

modellen, maar ontwijkt men de concurrentie. De belangrijkste gedachte is namelijk: “dat wat niet 
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Johnson et al. (2008) beschrijven vijf strategische omstandigheden waarvoor doorgaans een nieuw 

business model nodig is. Vooreerst is er de opportuniteit om aan de noden te voldoen van mogelijke 
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business model bouwen rondom een nieuwe technologie of ook wel een bestaande technologie naar een 
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concurrenten. Ten slotte zorgt een gewijzigde basis voor concurrentie (wanneer er bijvoorbeeld een 

standaard in de markt komt), er ook voor dat het business model moet aangepast worden. 
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We zullen in wat volgt de hoofd- en brugcomponenten één voor één toelichten. Elk onderdeel van een 

component kan in die mate verschillen van dat van de huidige spelers in de markt, dat het leidt tot 

business concept innovatie. Daarna bespreken we de determinanten van winstgevendheid en 

welvaartscreatie door het business model. 

1.2.4.1 Vier hoofdcomponenten 

 
1. Customer Interface 

We starten met de Customer Interface, deze bestaat uit vier elementen. Een eerste element is Fulfillment 

and Support, dit is de manier waarop de onderneming naar de markt gaat, hoe ze de klanten bereikt en ook 

welke diensten en ondersteuning verleend worden. Information and Insight omvat de kennis die 

verzameld wordt over de klanten en het inzicht die de onderneming eruit kan halen. De term Relationship 

Dynamics verwijst naar de manier waarop de interactie tussen de consument en de producent plaatsvindt. 

De term geeft ook aan dat deze relatie niet enkel bestaat uit transacties, maar daarenboven emotionele 

elementen kan bevatten. Het laatste element is de Pricing Structure, dit houdt in essentie in wat de 

consument betaalt en aan wie. Keuzes kunnen gemaakt worden op vlak van elk element om te komen tot 

business concept innovatie. Een voorbeeld van het gebruik van Information and Insight zijn 

gepersonaliseerde sms-diensten. Een klant kan op voorhand een profiel registreren met daarbij zijn of haar 

interesses. Op die manier zal men tijdens het shoppen sms’en ontvangen met daarin een aanbod waarvoor 

de klant op basis van zijn profiel waarschijnlijk interesse heeft. 

2. Core strategy 

De tweede hoofdcomponent is de Core Strategy, dit bevat de essentie van hoe de onderneming wil 

concurreren. Een eerste onderdeel is de Business Mission, dit is het algemeen doel van de strategie of de 

missie van de onderneming. Het omvat naast de value proposition ook maatstaven om de performantie te 

meten. De Product/Market Scope bepaalt waar de onderneming wel en niet wil concurreren. Het laatste 

onderdeel is de Basis for Differentiation en beschrijft wat de onderneming anders doet dan de 

concurrentie. Wanneer een onderneming verschilt van de huidige spelers in de markt in één van deze 

onderdelen, kan dit aanleiding geven tot business concept innovation. Deze innovatie kan bovendien 

mogelijk gemaakt worden door samenwerking (zie Value Network). Denken we bijvoorbeeld aan Netflix, 

een bedrijf dat online DVD’s verhuurt en voor de snelle en goedkope levering beroep doet op partners. 
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3. Strategic Resources 

Als derde hoofdcomponent bespreken we de Strategic Resources. Elk competitief voordeel steunt op 

unieke, bedrijfsspecifieke middelen. Een eerste onderdeel wordt gevormd door de Core Competencies, 

(zie boven, p.5) dit zijn de vaardigheden en kennis van de onderneming. De Strategic Assets omvatten wat 

de onderneming bezit en bovendien zeldzaam en waardevol is. Ten slotte zijn er de Core Processes, dit 

zijn de activiteiten of processen die in de onderneming plaatsvinden om inputs om te zetten in waarde 

voor de klanten. Een wijziging in elk van deze middelen kan de basis vormen voor business concept 

innovation. Een onderneming kan de strategische middelen zelf ontwikkelen of verkrijgen door samen te 

werken. Nemen we als voorbeeld het welbekende succesverhaal van Senseo. Douwe Egberts had het idee 

om een andere manier van koffiedrinken te introduceren, maar beschikte zelf niet over de techniek om een 

geschikt apparaat te maken. Ze vonden de ideale partner in Philips. 

4. Value Network 

De laatste hoofdcomponent is het Value Network. In dit netwerk situeren zich complementaire middelen 

die buiten de controle van de onderneming vallen. Suppliers bevinden zich een stap verder weg van de 

klant. Partners voorzien typisch in zaken die het eindproduct of de oplossing vervolledigen, hiermee heeft 

de onderneming eerder een horizontale relatie (zie onder, p.22). Leden van Coalitions zijn meer dan 

partners. Het zijn gelijkgestemde concurrenten die het risico en de beloning van een innovatie in delen. 

Dit komt vooral voor als er onzekerheid is over de technologie, of als er een strijd is om de standaard (zie 

onder, p.27). Het ontwerpen en beheren van het netwerk kan een belangrijke bron zijn van business 

concept innovatie. Nemen we Volvo Gent als voorbeeld. Door heel nauw samen te werken met haar 

toeleveranciers slaagt men er in om verschillende onderdelen niet alleen Just In Time, maar ook Just In 

Sequence toe te laten komen op de assemblagelijn. 
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1.2.4.2 Brugconcepten 

 

De brugconcepten maken de verbinding tussen de verschillende hoofdcomponenten. Veranderingen in elk 

van de brugconcepten kan ook leiden tot business concept innovation. 

1. Customer Benefits 

De verbinding tussen de Customer Interface en de Core Strategy wordt gevormd door de Customer 

Benefits. Dit is een bundel van voordelen die aan de consument wordt aangeboden. Deze bundel bestaat 

naast producten steeds meer uit diensten en garanties. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het idee om 

speciale parkeerplaatsen te voorzien voor SMART-wagens. 

2. Configuration 

Tussen de Core Strategy en de Strategic Resources bevindt zich een tweede brugcomponent, de 

Configuration. Deze beschrijft hoe de strategische middelen op een unieke manier gecombineerd worden 

om de strategie te realiseren. Bovendien worden de relaties tussen de middelen vastgelegd en beheerd. 

Hier kunnen we als voorbeeld Ryanair geven, dat als deel van een vergevorderde lage kostenstrategie 

online inchecken voor vliegtuigen wil introduceren. 

3. Company Boundaries 

Het laatste brugconcept maakt de verbinding tussen de Strategic Resources en het Value Network. Hierin 

wordt dus bepaald wat de onderneming zelf doet en bezit en wat ze uit het Value Network haalt. Er is 

bijvoorbeeld een duidelijke trend naar het uitbesteden van de logistieke functie en naar het kopen van 

software als een dienst. 

1.2.4.3 Determinanten van welvaartscreatie 

 

Ten slotte komen we bij de vier determinanten van winstgevendheid en welvaartscreatie door het business 

model. De eerste is Efficiency: de waarde van de voordelen voor de consument moet groter zijn dan de 

productiekost van deze voordelen. Uniqueness wijst er nog eens op dat het business model van een 

onderneming verschillend moet zijn van dat van de concurrentie. Onder Fit verstaat Hamel de mate 

waarin de elementen van het business model onderling versterkend werken. Slechts wanneer een business 

model intern consistent is, zullen alle delen samenwerken om het zelfde einddoel te bereiken. De laatste 

determinant is Profit Booster, dit is de mate waarin het mogelijk is om enorme winsten te maken. Grote 

winsten kunnen bijvoorbeeld gerealiseerd worden door een monopolie uit te spelen, ook al is die slechts 
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tijdelijk. In een onzekere en snel veranderende wereld is het daarenboven van belang om strategische 

flexibiliteit in te bouwen, om zo de continuïteit van de winstcreatie te verzekeren. 

1.3 Tussenbesluit 

 

We vinden in de literatuur heel wat verschillende definities van en frameworks voor business modellen. 

Eén element komt daarin echter duidelijk naar voor en dat is op welke manier een onderneming waarde 

creëert. Hamel en Prahalad geven aan dat een onderneming hiervoor moet uitgaan van haar core 

competencies. Een onderneming kan zich met andere woorden differentiëren in de markt door beroep te 

doen op haar voornaamste vaardigheden en kennis. Bij het uitwerken van een (go-to-market) strategie, 

moet een onderneming haar expertisedomein op een beperkt gebied (h)erkennen alsook het voordeel van 

samenwerking op andere domeinen. 

Vervolgens wijst Hamel er op dat innovatie in toenemende mate kan gezien worden als business concept 

innovatie, wat wil zeggen dat elk element van het business model de uitgangspositie kan vormen voor 

innovatie. Om de innovatie tot een succes te brengen, moet een onderneming een volledig en 

samenhangend business model uitwerken. Het framework van Hamel is in deze een omvattende leidraad. 

Het is belangrijk om in te zien dat samenwerking een cruciale rol kan spelen in elk van de elementen van 

het framework en op die manier dus aan de basis kan liggen van innovatie. 

In het volgende deel gaan we verder in op samenwerking en de implicaties voor het Business Model 

Framework. 
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2 Samenwerking 
 

Tot hiertoe hebben we het concept “Business Model” geplaatst in de literatuur. Daarbij werd duidelijk dat 

samenwerking belangrijk kan zijn voor de waardecreatie van een onderneming. 

In dit deel wordt samenwerking verder uitgewerkt. We verklaren samenwerking vanuit de 

transactiekostenbenadering en geven enkele bemerkingen. Daarna bekijken we de voor- en nadelen van 

samenwerking in het kader van het Business Model Framework. Ten slotte bespreken we verschillende 

soorten van samenwerking. We onderscheiden soorten samenwerking naargelang de activiteit van de 

waardeketen, de vorm en het type partner. We beginnen dit deel echter met een definitie van 

samenwerking. 

2.1 Definitie 

 

Samenwerking, in de (Engelse) literatuur vaak partnership genoemd, bevindt zich op een continuüm 

(Chan, Kensinger, Keown & Martin, 1997) met aan de ene kant zuivere markttransacties (uitwisselen 

goederen en diensten) en in het andere extreem integratie van de activiteiten in de onderneming 

(hiërarchische transacties). Een veelgebruikte definitie is: 

“Een partnership is elke besturingsstructuur met een niet volledig uitgewerkt contract tussen aparte 

bedrijven, waarin elke partner beperkte zeggenschap heeft.” (Griffioen, 2008, p.20) 

Enkele attributen van het continuüm worden gegeven in een definitie van samenwerking door Heene en 

Van Laere (2004): “Een samenwerkingsverband is een min of meer formele, min of meer uitgebreide, min 

of meer duurzame overeenkomst, tussen twee of meer organisaties, tot het bereiken van 

gemeenschappelijke objectieven, met een deling van opbrengsten en risico’s.” (Heene & Van Laere, 2004, 

p.341) 
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2.2 Samenwerking volgens de transactiekostenbenadering 
 

Een perfecte markt voldoet aan volgende voorwaarden: informatie is voor iedereen vrij beschikbaar, 

beslissingen worden rationeel genomen en er zijn altijd meerdere kopers en verkopers. Als aan deze 

voorwaarden voldaan is, verloopt elke uitwisseling van middelen via zuivere markttransacties. Indien aan 

de voorwaarden van de perfecte markt niet voldaan is, zijn er transactiekosten. Er is dan namelijk een 

inspanning vereist om transacties tussen onafhankelijke actoren tot stand te brengen, uit te voeren en te 

controleren (Williamson, 1981). Vanuit deze benadering kan men samenwerking verklaren. 

Samenwerking bevindt zich tussen de extremen van een make (hiërarchie) – or – buy (markt) beslissing. 

De theorievorming hierover concentreert zich op verticale, klant-leverancier relaties (Hagedoorn, 1993). 

In de transactiekosten theorie vertrekt men van de beperktheid van de menselijke ratio en de onzekerheid 

in de markt (Johanson & Mattsson, 1987) om het bestaan van ondernemingen te verklaren. Een 

economische actor is niet in staat een compleet en volledig afdwingbaar contract op te stellen. 

Asymmetrische informatie en het feit dat het moeilijk is om performantie objectief te meten, liggen aan de 

basis van de onzekerheid. Indien een contract niet volledig afdwingbaar of oncompleet is, is 

opportunistisch gedrag van een medecontractant mogelijk. Dit uit zich bijvoorbeeld in het vragen van een 

exorbitante prijs voor een specifiek middel (= hold-up). Als dit middel niet bij andere spelers in de markt 

verkrijgbaar is, kan een actor zich genoodzaakt zien deze (te) hoge prijs te betalen. Hoe groter de kans op 

opportunistisch gedrag van de partner, hoe groter ook de kans dat een onderneming hiërarchisch uitbreidt 

om over de middelen te beschikken. Naarmate de specificiteit van de benodigde middelen en de frequentie 

waarmee de actor deze middelen nodig heeft stijgt, neemt ook de neiging toe om de middelen te integreren 

in de onderneming (Heene & Van Laere, 2004). 

Aan het integreren van middelen en activiteiten zijn echter ook kosten verbonden, namelijk de 

investeringskost en de kost voor het managen van ongerelateerde activiteiten (Kogut, 1988). Indien deze 

(‘productie’-)kosten hoog zijn en zowel de frequentie van gebruik als de specificiteit van de middelen 

gemiddeld of laag zijn, dan zal de onderneming kiezen voor een vorm van samenwerking. Om 

bijvoorbeeld in een fabriek jaarlijks of maandelijks de machines te kuisen, kan een onderneming 

samenwerken met een gespecialiseerde kuisfirma. 

Samenwerking is verder ook de aangewezen structurele vorm om over middelen te beschikken indien er 

beperkte onzekerheid is en de kans op opportunistisch gedrag klein is, maar niet onbestaande. Zo werkt 

Apple bijvoorbeeld samen met een telecomoperator om de IPhone op de markt te brengen. De kans op 

opportunistisch gedrag van de operator is beperkt, omdat er meerdere operatoren op de markt zijn. 
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2.3 Uitbreidingen op de transactiekostenbenadering 
 

De transactiekostenbenadering geeft aanleiding tot bijkomende commentaar. Hierna geven we enkele 

beperkingen van deze theorie en mogelijke uitbreidingen om samenwerking te verklaren. 

Eén partij versus beide partijen 

De keuze voor een markttransactie, verticale integratie of iets daartussenin wordt volgens de 

transactiekostenbenadering gemaakt vanuit het standpunt van één onderneming. Een samenwerking wordt 

echter aangegaan door twee partijen. Bij het aangaan van een samenwerking moet daarom ook rekening 

gehouden worden met de wensen en bedenkingen van de partner, anders kan de samenwerking vroegtijdig 

beëindigd worden (Zajac & Olsen, 1993). 

Waarde versus kost 

Doordat de transactiekostenbenadering geen rekening houdt met de waarde die in de samenwerking wordt 

gecreëerd, kan men op basis van deze theorie verkeerde beslissingen nemen (Zajac & Olsen, 1993). Zo 

kan bijvoorbeeld een bepaalde vorm van samenwerking met een grote investeringskost sneller en meer 

waarde opleveren, terwijl men volgens de transactiekostentheorie voor de goedkoopste (efficiëntste) vorm 

van samenwerking moet kiezen. Wanneer men bijvoorbeeld wil leren van een partner in de samenwerking 

is de vereiste investering en toewijding sowieso groot. 

Opportunistisch gedrag versus vertrouwen 

De transactiekostenbenadering vertrekt vanuit het gevaar voor opportunistisch gedrag van economische 

actoren bij een markttransactie. Echter, hoewel het minder waarschijnlijk is, is opportunistisch gedrag ook 

mogelijk binnen een onderneming. Daartegenover staat dat men kan uitgaan van het vertrouwen dat 

opgebouwd wordt tussen partners (Johanson & Mattsson, 1987). Vertrouwen komt er door in te zien dat 

de waarde van de toekomstige samenwerking groter is dan de waarde van eenmalig opportunistisch 

gedrag (Zajac & Olsen, 1993). Op basis van vertrouwen worden relaties opgebouwd. 

Stabiel evenwicht versus dynamische relaties 

In de transactiekostentheorie stelt men dat een bepaalde structurele vorm tot stand komt en dat dit 

evenwicht zo blijft zolang een onderneming de middelen nodig heeft. Andere theorieën analyseren echter 

ook wat er gebeurt nadat een structurele vorm (bv. samenwerking) gerealiseerd werd. De relatie tussen de 

partners versterkt doordat ze leren van elkaar en de uitwisseling van middelen wordt gaandeweg verfijnd. 
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Op die manier worden de partners erg afhankelijk van elkaar, zodat zelfs zeer specifieke middelen in een 

samenwerking kunnen uitgewisseld worden (Johanson & Mattsson, 1987). 

In het volgende deel bespreken we de voor- en nadelen van samenwerking voor een onderneming. De 

voordelen kunnen gezien worden als de waarde die volgt uit de samenwerking en de nadelen als de 

(transactie)kosten. 

2.4 Invloed van samenwerking op het Business Model Framework 

 

In wat volgt zullen we zowel de positieve als negatieve invloed bespreken die samenwerking kan hebben 

op de vier hoofdcomponenten van het business model. De besproken voor- en nadelen van samenwerking 

komen uit verschillende bronnen (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996; Veugelers, 1998; EFQM, 2001; 

Heene & Van Laere, 2004; Sels et al., 2008; Schilling, 2008). We volgen dezelfde structuur zoals 

hierboven voor het framework zelf. We maken bovendien het verband met de transactiekostenbenadering 

duidelijk. 

2.4.1 Customer Interface 

 

Er zijn heel wat belangrijke voordelen van samenwerking die te maken hebben met de relatie met de 

klant. Een onderneming kan samenwerken om specifieke barrières weg te werken (Fulfillment and 

Support). Deze barrières kunnen voorkomen wanneer een onderneming bijvoorbeeld een buitenlandse 

markt wil veroveren. Zo worden nieuwe buitenlandse producten vaak eerst exclusief via één winkelketen 

verdeeld. Partners kunnen in de samenwerking ook kennis en informatie over klanten delen (Information 

and Insight). De profielgegevens waarover Facebook beschikt, bevatten bijvoorbeeld nuttige informatie 

voor grote internationale bedrijven. Verder kan een onderneming met een partner in zee gaan om de relatie 

met de klanten te verbeteren (Relationship Dynamics). Zo liet de nieuwe radiozender MNM een website 

bouwen door One Agency waardoor de luisteraars zelf radio kunnen maken via microblogging. Ten slotte 

kan wie wat betaalt en waarvoor (Pricing Structure), bepaald worden in een heel netwerk van 

ondernemingen. Zo worden heel wat diensten of producten gratis aangeboden doordat adverteerders 

interesse hebben in de doelgroep (bv. Google, Metro). 

Het voornaamste nadeel dat kan volgen uit samenwerking op dit vlak is het verlies van controle over de 

manier waarop de klant bereikt wordt. Een eventueel bijkomend probleem is dat informatie en kennis over 

klanten ongewenst wordt overgenomen. Dit doet zich voor wanneer een partner een verborgen agenda 

heeft bij het aangaan van de samenwerking. 
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2.4.2 Core Strategy 

 

Samenwerking kan ook een grote invloed hebben op het vlak van de strategie. Ondernemingen kunnen 

samenwerkingsakkoorden aangaan om opties te creëren voor de toekomst (Business Mission). Zo zouden 

bijvoorbeeld zowel Google als Facebook de website Twitter willen overnemen. Men kan ook 

samenwerken om sneller nieuwe markten te betreden of om de marktmacht te vergroten (Product/Market 

Scope). Hierbij kunnen we denken aan de samenwerking van Nivea met Philips om nat scheren met een 

elektrisch apparaat te introduceren. Ten slotte kan samenwerking de Basis for Differentiation zijn. Een 

voorbeeld is de samenwerking van H&M met Karl Lagerfeld met de bedoeling een collectie uit te brengen 

van betaalbare designerkledij. 

Een recente strategische trend in de bedrijfswereld is open innovation3. De bedoeling hiervan is enerzijds 

dat ongebruikte ideeën of technologieën van een onderneming gedeeld worden en dat anderzijds de 

toegang tot kennis voor een onderneming vereenvoudigt. Dit is een vorm van samenwerking die een 

impact heeft op de strategie van de onderneming. 

Een nadeel van samenwerking kan zijn dat een onderneming haar strategie te veel aanpast aan de wensen 

van de partner waardoor bijvoorbeeld de differentiatiebasis verdwijnt. Daarenboven is er het gevaar voor 

cultuurconflicten. 

2.4.3 Strategic Resources 

 

Misschien wel het belangrijkste voordeel van samenwerking bevindt zich in dit deel van het framework. 

Door samen te werken kan een onderneming (sneller) toegang krijgen tot bepaalde (complementaire (zie 

onder, p.28)) middelen, kennis en vaardigheden. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de middelen, 

omdat schaalvoordelen en synergetische effecten mogelijk zijn. Bovendien blijven ondernemingen door 

samen te werken enigszins flexibel. De transactiekostentheorie is hierop duidelijk van toepassing. 

Daarnaast heeft samenwerking een gunstig effect op het leerproces (Hamel, 1991) en geeft het de kans aan 

de onderneming om nieuwe competenties te ontwikkelen. Een laatste positief aspect van samenwerking is 

er op het vlak van de legitimiteit of reputatie van een onderneming. Dit is een belangrijk strategisch 

middel, onder andere voor het aangaan van andere samenwerkingsverbanden. Ondernemingen werken 

bijvoorbeeld samen met energieleveranciers om met groene energie te kunnen werken en op die manier de 

Corporate Social Responsibility4 te verbeteren. 

                                                           
3 De term “Open Innovation” werd in 2003 geïntroduceerd door Chesbrough. 
4 Corporate Social Responsibility kan vertaald worden als ‘maatschappelijke verantwoord ondernemen’. 
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Het voornaamste nadeel op dit vlak is de ongewenste overdracht van middelen, technologie, kennis en 

vaardigheden naar de partner. Dit is opnieuw ingegeven door opportunistisch gedrag van de partner. Nog 

drastischer dan ongewenste overdracht is het verdwijnen van competenties uit een organisatie. Een andere 

belemmering voor een goede samenwerking is er wanneer de processen van beide ondernemingen niet 

goed op elkaar zijn afgestemd. 

2.4.4 Value Network 

 

Dit deel van het framework gaat expliciet en integraal over samenwerking. Door nauw samen te werken 

met leveranciers (Suppliers) kan een onderneming kostenreducties verwezenlijken. Als de leverancier 

bijvoorbeeld frequenter levert, verlaagt de voorraadkost voor een onderneming. Met Partners werkt men 

samen om een totaaloplossing aan te bieden. Dit was de basis van het succes van IBM in de jaren ’90. 

Door Coalitions aan te gaan vermindert een onderneming enerzijds de concurrentie en reduceert ze kosten 

en risico’s door deze te delen. Coalitions komen het vaakst voor om een gedeelde standaard (zie onder, 

p.27) te ontwikkelen in onzekere hoogtechnologische markten. 

De voordelen van samenwerking moeten afgewogen worden tegenover de kosten ervan. Een eerste kost 

heeft een onderneming voor het op zoek gaan naar een partner en het opstarten van onderhandelingen. 

Omwille van asymmetrische informatie kan deze kost hoog oplopen, daarom kan een tussenpersoon hierin 

goed van pas komen (zie onder, p.32). Tijdens de samenwerking zijn er kosten om de activiteiten van de 

partners te coördineren. Er zijn ook agency-kosten om de belangen af te stemmen en opportunistisch 

gedrag te vermijden. Ten slotte vereist samenwerking vaak een investering in specifieke infrastructuur. 

Deze kosten zijn in feite dezelfde als deze waarop de transactiekostenbenadering steunt. 

De invloed van samenwerking op de verschillende elementen van het business model framework, wordt 

overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 1: Voor- en nadelen van samenwerking voor de verschillende elementen van het business 
model 

Voordelen Nadelen 

Customer Interface 

- Fulfillment & Support 
o Wegnemen van specifieke barrières 

- Information & Insight 
o Kennis en informatie over klanten delen 

- Relationship Dynamics 
o Helpen in het tot stand brengen van de 

relatie 
- Pricing Structure 

o Netwerkstructuur 

 
- Verlies van controle 
- Ongewenste kennisoverdracht 

 

Core Strategy 

- Business Mission: 
o Creëren van opties voor de toekomst 

- Product/Market Scope 
o (Sneller) betreden van nieuwe markten 
o Vergroten van de marktmacht 

- Basis for Differentiation 
o Volgt uit samenwerking 

 
- Verlies van focus 
- Basis van differentiatie kan verdwijnen 
- Cultuurconflicten 

 
 

Strategic Resources 

- Efficiëntie: beter gebruik van de middelen en 
kennis/vaardigheden 

- Flexibiliteit 
- Toegang tot complementaire middelen 
- Economies of scale 
- Synergetische effecten 
- Sneller beschikken over middelen en 

kennis/vaardigheden 
- Kans om nieuwe competenties te ontwikkelen 
- Verbeteren van de legitimiteit / reputatie / 

Corporate Social Responsibility 
- Gunstig effect op het leerproces 

 
- Ongewenste overdracht 
- Middelen en comptenties kunnen verdwijnen uit 

een organisatie 
- Processen niet goed afgestemd 

 

Value Network 

- Suppliers 
o Kostenreducties 

- Partners 
o Aanbieden van een total solution 

- Coalitions 
o Verminderen van de concurrentie 
o Delen/reduceren van kosten en risico 
o Ontwikkelen gedeelde standaard 

 
- Zoek- en onderhandelingskost 
- Opportunistisch gedrag van de partner  
- Coördinatiekost 
- Agency-kost 
- Investering in specifieke infrastructuur 

 

  



 

2.5 Soorten samenwerking

 

In dit onderdeel bespreken we verschillende soorten samenwerking. We maken vooreerst een onderscheid 

op basis van het activiteitsdomein waarvoor samengewerkt wordt. Vervolgens identificeren we 

verschillende soorten partners waarmee kan worden samengewerkt. Ten slotte geven we de mogelijke 

(juridische) vormen van samenwerking.

2.5.1 Domein van samenwerking

 

Om een technologie of een idee tot bij de klant te brengen moeten verschillende stappen doorlopen 

worden. Deze opeenvolgende activiteiten vormen samen de Value Chain of waardeketen van een product 

of dienst. Samenwerking tussen ondernemingen kan betrekking heb

domeinen. In onderstaande figuur wordt de Value Chain weergegeven.

Figuur 2: Value Chain 
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Er zijn bijvoorbeeld heel wat samenwerkingsakkoorden tu

hybride motoren. Ook open innovation (zie boven
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In de auto-industrie wordt vaak ook samengewerkt op dit domein. Wanneer men in een fabriek één soort 

motor maakt voor verschillende automerken, kan men de capaciteit beter benutten. 

Marketing 

Samenwerking op dit vlak is gericht op de gezamenlijke marketing en verkoop van producten en/of 

diensten. We kunnen hierbij denken aan de samenwerking tussen Nike en Apple, waarbij een IPod werd 

geïntegreerd in een loopschoen. 

Een duidelijk voorbeeld op vlak van marketing is ook franchising (bv. McDonalds, Blokker, The Phone 

House,…). De franchisenemer betaalt de franchisegever voor het gebruik van de naam en het overnemen 

van het concept. De franchisegever zorgt meestal voor de marketing van de keten. 

Distributie 

In dit geval is samenwerking erop gericht een product of dienst via een gezamenlijk distributiekanaal tot 

bij de klant te brengen. Een voorbeeld hiervan is er op de frisdrankenmarkt. Unilever verdeelt Lipton 

(ijs)thee in samenwerking met Pepsico. Door het gezamenlijk benaderen van de distributiekanalen kunnen 

heel wat kostenvoordelen gerealiseerd worden. 
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2.5.2 Type partner 

 

De vijf krachten in het model van Michael Porter (Porter, 1980) vormen een netwerk rondom een 

onderneming, zie onderstaande figuur. 

Figuur 3: Vijf-krachten model van Porter 

 

Het model werd oorspronkelijk gebruikt om aan te tonen welke krachten de winsten van een onderneming 

kunnen doen dalen. Heene en Sanchez (2004) daarentegen beschouwen de mogelijkheid om juist waarde 

te halen uit samenwerking met deze ‘krachten’. 

Samenwerking met concurrenten (coöpetitie) kan aangewezen zijn om bijvoorbeeld een technologie te 

ontwikkelen of om standaarden op de markt te brengen (bv. mp3, batterij, cassette). 

Door samen te werken met leveranciers kunnen kostenreducties en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd 

worden die voordelig zijn voor beide partijen. Bovendien kan een onderneming exclusieve toegang 

verkrijgen tot grondstoffen. 

De samenwerking met klanten of distributeurs zorgt voor een betere kennis over klanten en markten. 

Samenwerking met leveranciers, distributeurs en klanten wordt verticale samenwerking genoemd, met 

partners op gelijke hoogte in de Supply Chain heeft men een horizontale relatie. 

Concurrenten

Leveranciers

Substituten

Klanten/

Distributeurs

Nieuwe intreders
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Via samenwerking met bedrijven die in substituut-producten voorzien kan een totaaloplossing aangeboden 

worden, deze strategie ligt aan de basis van het succes van IBM in de jaren ‘90. 

Ten slotte is er nog de samenwerking met nieuwe spelers in de markt. Deze komen vaak met een nieuwe, 

beloftevolle technologie op de proppen, maar hebben weinig kennis van de industrie en beschikken niet 

over de nodige complementaire middelen om zonder samenwerking te overleven. 

2.5.3 Vormen van samenwerking 

 

Er zijn verschillende (juridische) vormen mogelijk om een samenwerking tot stand te brengen. Griffioen 

(2008) maakt vooreerst het onderscheid tussen contractuele overeenkomsten en aandelentransacties. In 

onderstaande figuur (Griffioen, 2008, p.78) staat een overzicht. 

Figuur 4: Vormen van samenwerking 
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Contractuele overeenkomst 

Zoals reeds eerder gezegd is een zuivere markttransactie het ene uiterste van samenwerking. Dit is het 

traditioneel contract, waarbij slechts oppervlakkige relaties tot stand komen. 

Bij een unilaterale overeenkomst is er een duidelijke gedefinieerd gebruik van resources van de andere 

partij. Voorbeelden zijn franchising en licentieovereenkomsten. Bij deze overeenkomsten betaalt de ene 

partij de andere om toegang te krijgen tot een technologie (Schilling, 2008). 

In een bilaterale samenwerking brengen beide partners middelen in de samenwerking in. Voorbeelden zijn 

gezamenlijke O&O en geoptimaliseerde klant-leverancier relaties. 

Aandelentransactie 

Een onderneming kan eenzijdig een minderheidsaandeel verwerven in een samenwerkingspartner. De 

partners kunnen ook aandelen uitwisselen. 

Een joint venture is een nieuwe rechtspersoon, waarin de samenwerkingspartners aandeelhouders worden. 

Het aandeelhouderschap is dikwijls 50-50, maar kan ook anders verdeeld zijn. 

In het andere uiterste van samenwerking wordt de ene onderneming overgenomen door de andere. 
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2.6 Tussenbesluit 
 

Een onderneming moet voor zichzelf uitmaken wat haar kerncompetenties zijn. Vervolgens moet ze op 

zoek gaan naar een manier om te beschikken over de complementaire kennis en vaardigheden, die nodig 

zijn om waarde te creëren. 

Een onderneming kan enerzijds over competenties beschikken door zuivere markttransacties aan te gaan, 

anderzijds door een overname te doen. Daar tussenin bestaat echter nog een waaier van mogelijkheden, 

die samenwerking worden genoemd. 

Uit de transactiekostenbenadering blijkt dat er enkel zuivere markttransacties bestaan indien er een 

perfecte markt is. Dit is echter zelden het geval. Ook aan een overname zijn grote investerings- en 

managementkosten verbonden. Samenwerking is dan ook vaak de goedkoopste manier om over 

complementaire kennis en vaardigheden te beschikken. 

In dit onderzoek zullen we samenwerking voor de verschillende activiteiten van de waardeketen 

bestuderen: technologische ontwikkeling, productie, marketing en distributie. 

Bij de theorievorming rond samenwerking wordt er in dit werk (en in de literatuur in het algemeen) in 

sterke mate uitgegaan van kosten en opportunistisch gedrag. Het is een uitdaging om in de toekomst 

eerder te denken in termen van waardecreatie en vertrouwen. Immers, bij het nieuwe fenomeen “open 

innovation” gaat men veeleer uit van de mogelijkheden die hieraan verbonden zijn, dan zich te laten 

afremmen door de mogelijke nadelen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de plaats van samenwerking in 

het business model. 

In wat volgt bespreken we samenwerking specifiek voor hoogtechnologische starters bij het betreden van 

een markt. 
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3 Samenwerking in de Go-to-market strategie 
 

De manier waarop de hoogtechnologische starter waarde zal creëren in de markt zit vervat in het business 

model. Bij het betreden van de markt is een goed uitgekiend business model met daarin een strategische 

rol voor samenwerking primordiaal. Een onderneming moet zich immers concentreren op haar 

kerncompetenties en voor andere vaardigheden en kennis samenwerkingsakkoorden afsluiten. 

In de go-to-market strategie moet een onderneming rekening houden met verschillende factoren. De 

belangrijkste factoren werden geïntroduceerd door Teece in zijn baanbrekend werk: “Profiting from 

Technological Innovation” (Teece, 1986). Dit is ten eerste de beschermbaarheid van de innovatie en ten 

tweede de toegang tot complementaire middelen. In een eerste deel gaan we dieper op deze concepten in. 

In het tweede deel bouwen we verder op deze concepten aan de hand van het model van Gans en Stern. 

Dit model geeft aan of een onderneming in een bepaalde commercialiseringsomgeving moet samenwerken 

of in competitie treden met gevestigde bedrijven. 

3.1 Factoren in de Go-to-market strategie 

 

De belangrijkste factoren, waarmee een onderneming rekening moet houden bij het betreden van een 

markt, werden door Teece (1986) geïntroduceerd. 

Teece stelt zich de vraag waarom het niet steeds de innovator zelf is die het meest profijt haalt uit zijn 

innovatie. De innovator is de onderneming die als eerste een nieuw product of proces in de markt brengt 

(Teece, 1986). Het ontwikkelen van nieuwe producten die voldoen aan behoeften van de consument is met 

andere woorden geen garantie op succes voor de innovator. 

Het framework van Teece bestaat uit drie fundamentele bouwblokken: het appropriability regime, 

dominant design en complementaire middelen. Hieronder worden deze concepten één voor één bondig 

uitgelegd. 

3.1.1 Appropriability regime 

 

Het appropriability regime bepaalt in welke mate de innovator de winsten, gegenereerd door de innovatie, 

ontvangt. Wanneer een innovatie beschermbaar is, kan de innovator zelf aanspraak maken op deze winst. 

Men vertaalt appropriability dan ook als: “de beschermbaarheid van de innovatie.” De beschermbaarheid 

van de innovatie hangt af van de legale instrumenten die voor handen zijn (intellectueel eigendomsrecht: 
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patenten, copyrights, trade secrets,…) en van de aard van de technologie (product/proces, (on)tastbare 

kennis,…). We spreken respectievelijk ook wel over formele en informele beschermingsmethoden. 

Over het algemeen stelt men dat formele bescherming sterker is dan informele, gezien dit laatste 

moeilijker te definiëren en af te dwingen is (Hurmelinna, Kyläheiko, Jauhiainen, 2005). Uit onderzoek van 

Veugelers (1998) blijkt echter dat voor het beschermen van een innovatie patenten minder belangrijk zijn 

dan informele strategieën (geheimhouding, complexiteit en time-to-market). 

De beschermbaarheid verschilt in grote mate zowel over de industrieën heen als binnen een bepaalde 

industrie (Levin, Klevorick, Nelson & Winter, 1987). Nieuwe chemische producten (bv. farmacie) kunnen 

effectief beschermd worden met patenten. Patenten kunnen echter niet gebruikt worden om 

procesinnovaties te beschermen maar daartoe kunnen wel trade secrets dienen. Een bekend voorbeeld van 

een trade secret is het goed bewaarde geheim van de siroop van Coca-Cola. 

3.1.2 Dominant design 

 

Het al dan niet voorhanden zijn van een dominant design of “standaard in de markt” maakt een verschil 

voor de manier waarop concurrentie wordt gevoerd. Wanneer er nog geen algemeen aanvaarde standaard 

is, is concurrentie gefocust op het ontwerp. Eens deze standaard er wel is, gaat men eerder concurrentie 

voeren op het vlak van de prijs en worden schaal- en leereffecten belangrijk. Innovatie kan nu echter nog 

steeds plaatsvinden, bijvoorbeeld om nichemarkten te bedienen of om processen te verbeteren. Als 

imitatie van de innovatie door een volger mogelijk is voor er een standaard is in de markt, is de volger in 

het voordeel. Deze kan immers leren uit en reageren op de eventuele fouten van de innovator. 

De voornaamste reden waarom er een dominant design komt in een industrie, is dat er schaalvoordelen 

mee gemoeid zijn (Schilling, 2008). Dit wil zeggen dat hoe meer een technologie gebruikt wordt, hoe 

meer ze in waarde stijgt. Er zijn in het verleden heel wat voorbeelden van dominant design “battles” 

geweest: videocassette, CD, draadloze communicatie,… Zeer recent nog werd er fel gestreden om de 

standaard op de markt te brengen voor de opvolger van de DVD (HD DVD versus Blu-ray disc). 
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3.1.3 Complementaire middelen 

 

Teece stelt dat bepaalde technische kennis het startpunt is voor innovatie5. Dit is kennis over de manier 

waarop iets beter kan gedaan worden dan met de bestaande kennis mogelijk is. 

Om van deze kennis waarde te maken (voor de klant, onderneming,…) moet de kennis gecombineerd 

worden met complementaire middelen, dit kan door de kennis te verkopen of zelf te gebruiken. 

Complementaire middelen zijn alle middelen die nodig zijn om de waardeketen te overbruggen vanaf de 

technologische ontwikkeling tot op het moment dat het product of de dienst aan de klant aangeboden 

wordt. Op basis van complementaire middelen kunnen activiteiten voorzien worden zoals: technologische 

ontwikkeling, productie, marketing en distributie (zie boven, p.20). 

De complementaire middelen kunnen generisch, gespecialiseerd of gecospecialiseerd zijn. Generische 

middelen zijn niet specifiek voor de innovatie. Bij gespecialiseerde middelen is de innovatie afhankelijk 

van bepaalde middelen ofwel zijn de middelen afhankelijk van de innovatie. Het verschil met 

gecospecialiseerde middelen is dat bij deze laatste de innovatie en de middelen wederzijds afhankelijk 

zijn. Voorbeeld van een generisch middel is een autofabriek waarin verschillende modellen kunnen 

gemaakt worden. Een garage die vervangstukken heeft voor hybride wagens is een voorbeeld van een 

gespecialiseerd middel. Een voorbeeld van gecospecialiseerde middelen zijn tankstations voor wagens die 

rijden op waterstof. 

3.1.4 Wie profiteert van innovatie? 

 

De drie concepten worden vervolgens door Teece gecombineerd om te bepalen wie profijt haalt uit een 

innovatie: de innovator zelf, een volger of diegene die belangrijke complementaire middelen bezit. 

Wanneer de innovator een sterke bescherming geniet, is hij zo goed als zeker opbrengsten te halen uit zijn 

innovatie, hij heeft immers de tijd om toegang te krijgen tot de nodige complementaire middelen. 

Wanneer enkel generische middelen nodig zijn om de innovatie te vermarkten dan kan dit via contracten 

gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door het verlenen van licenties. Als er echter ook ge(co)specialiseerde 

middelen nodig zijn, zijn er risico’s verbonden aan het sluiten van contracten. Dit omdat minstens één 

partij in de relatie een onomkeerbare investering zal moeten doen die geen waarde heeft als het contract 

niet doorgaat. De innovator kan in dit geval overwegen om deze middelen te integreren in zijn activiteiten. 

                                                           
5 Teece heeft een iets andere visie op innovatie dan Hamel, deze laatste stelt namelijk dat elk element van het 
Business Model het startpunt kan zijn van innovatie (zie boven, p.6). 
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De innovator heeft bovendien, dankzij de goede beschermbaarheid, de tijd om een standaard te 

ontwikkelen indien deze nog niet aanwezig zou zijn op de markt. 

In het geval de innovatie een zwakke bescherming geniet en er bovendien nog geen standaard in de markt 

is, is de kans klein dat de innovator zelf veel opbrengst zal hebben. In dit geval kunnen immers vele 

ondernemingen de innovatie in verschillende vormen op de markt brengen. Dus, tenzij de innovator zelf 

een zeer goede voeling heeft met de markt, of tegelijk verschillende prototypes kan ontwikkelen, is de 

kans dat het dominante ontwerp van de innovator zelf komt, klein. 

Als er in het geval van zwakke bescherming wel al een dominant ontwerp is, dan hangt de verdeling van 

de opbrengsten nog af van het soort van middelen nodig om de innovatie op de markt te brengen. Indien 

dit enkel generische middelen zijn, heeft de innovator nog een goede kans om profijt te halen. Wanneer 

ge(co)specialiseerde middelen nodig zijn, is de bezitter van deze middelen in het voordeel gezien de 

zwakke beschermbaarheid van de innovatie. 

3.1.5 Tussenbesluit 

 

Aan de hand van de theoretische concepten die Teece lanceert, kunnen samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen verklaard worden. 

Om de technologische innovatie om te zetten in waarde moet de innovator immers toegang hebben tot 

complementaire middelen. Deze kan de innovator bekomen door een contract af te sluiten, de middelen te 

integreren in de onderneming of door een tussenvorm van samenwerking (zie boven, p.23). De keuze voor 

een contract zal gemaakt worden indien de bescherming van de innovatie sterk is en de middelen bij 

verschillende partijen beschikbaar zijn. Dit wil zeggen dat de transactiekosten laag zijn (zie boven, p.14). 

Indien de bescherming zwak is en de complementaire middelen ge(co)specialiseerd, bevindt de innovator 

zich in een zwakke positie. De transactiekosten zijn in dit geval hoog omwille van mogelijk 

opportunistisch gedrag van de partner, dat leidt tot ongewenste overname van de innovatie (zie boven, 

p.16). Indien mogelijk zal de innovator de nodige middelen dan integreren. Teece geeft uiteindelijk aan 

dat doorgaans voor een middenweg van samenwerking wordt gekozen, met dus als belangrijkste voordeel 

de toegang tot complementaire middelen. 
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3.2 Commercialization strategies for technology entrepreneurs 
 

Het model van Gans en Stern (2002) heeft betrekking op starters (“start-ups”) die een innovatie of 

technologie willen omzetten in waarde. Dit is een subtiel maar belangrijk verschil met het onderwerp van 

het framework van Teece: de innovator (zie boven, p.26). De innovator kan een grote of kleine, jonge of 

oude onderneming zijn, starters daarentegen zijn per definitie jong en klein en hebben weinig ervaring. 

We bespreken eerst de basisvraag die Gans en Stern stellen, namelijk: moet een starter samenwerken of 

concurreren om zijn technologie of innovatie om te zetten in waarde. Vervolgens gaan we in op de twee 

markten waarop een starter zich kan begeven. Daarna geven we de determinanten van een 

commercialiseringsomgeving en ten slotte bespreken we de vier verschillende situaties waarin een starter 

zich kan bevinden. 

3.2.1 Cooperation versus Competition 

 

Gans en Stern (2002) onderzoeken het probleem waarmee starters geconfronteerd worden wanneer deze 

een idee willen omzetten in waarde voor de klant. Starters zijn klein en jong en hebben weinig ervaring in 

de markten waar hun innovaties geld kunnen opbrengen. Het framework dat Gans en Stern ontwikkelden 

linkt de commercialiseringsomgeving aan de go-to-market strategie die starters (moeten) volgen. De 

beslissing die de starter als deel van de go-to-market strategie moet maken is of hij gaat samenwerken met 

gevestigde bedrijven of ermee in concurrentie zal treden. 

De keuze tussen samenwerken en in concurrentie treden om over middelen te beschikken is wat volgens 

Hamel beschreven staat in de Company Boundaries van het Business Model framework (zie boven, p.11). 
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3.2.2 Product market versus market for ideas 

 

We beschrijven eerst hoe starters enerzijds kunnen concurreren met gevestigde bedrijven in de product 

market en daarna hoe ze anderzijds kunnen samenwerken met gevestigde bedrijven in de market for ideas. 

Eens de keuze gemaakt is voor één van beide strategieën is het moeilijk om dit nog om te keren. Een 

starter moet dus op voorhand goed de voor- en nadelen afwegen van beide strategieën. 

3.2.2.1 Product Market 

 

Wanneer innovatieve starters ervoor kiezen om vertrekkende van hun nieuwe technologie zelf een nieuwe 

Value Chain (zie boven, p.20) te verwezenlijken, wil dit zeggen dat ze zich begeven op de product market. 

Ze treden in competitie met de gevestigde bedrijven en trachten een competitief voordeel uit te spelen. 

Voordelen van de product market 

Christensen (1997) stelt dat een nieuwe technologie zodanig baanbrekend (“disruptive technology”) kan 

zijn, dat het de gevestigde bedrijven met een verouderde technologie vernietigt. Naar dit fenomeen wordt 

verwezen met de term “creative destruction”, die geïntroduceerd werd door Schumpeter in 1942. 

Gevestigde bedrijven zijn in het nadeel ten opzichte van starters wanneer ook de complementaire 

middelen nieuw zijn. De gevestigde bedrijven maakten immers de investering in deze middelen en zijn 

hierdoor minder flexibel. 

Nadelen van de product market 

Het is echter niet evident om als nieuwe speler op de markt voldoende geloofwaardigheid op te bouwen 

zodat klanten overtuigd worden door het nieuwe waardevoorstel. Een ander obstakel waar de starter mee 

te maken krijgt wanneer hij zich op de product market wil begeven is de grote investering die soms nodig 

is om de gehele waardeketen zelf te realiseren. Bovendien bestaat het gevaar dat de concurrentie agressief 

reageert op de komst van de nieuwe marktspeler, bijvoorbeeld met prijsdalingen. Ten slotte kampt de 

starter ook met de bedreiging van gevestigde bedrijven die proberen de nieuwe technologie te kopiëren. 
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3.2.2.2 Market for ideas 

 

De alternatieve strategie voor een innovatieve starter is te kiezen voor samenwerking met de gevestigde 

bedrijven. De gevestigde bedrijven beschikken over de middelen nodig om de innovatie op de markt te 

brengen. Het zijn echter ook deze gevestigde bedrijven die geïnteresseerd zijn in het imiteren van de 

innovatie. 

De starters proberen een prijs te krijgen voor hun nieuwe technologie door te onderhandelen op de market 

for ideas. Deze onderhandelingen gebeuren steeds met de mogelijkheid van concurrentie op de product 

market in het achterhoofd. Dit wil zeggen dat de waarde van de samenwerking stijgt als de bedreiging 

voor de marktpositie van het gevestigd bedrijf groter wordt. Opdat deze markt goed zou werken moeten 

innovaties goed beschermbaar zijn. 

Er zijn verschillende mogelijkheden om geld te verdienen met een technologie op de market for ideas, dus 

door een idee te verhandelen. Deze verschillende vormen bevinden zich tussen twee uitersten. In het ene 

uiterste verkoopt de starter licenties om de technologie te gebruiken, de organisaties blijven in dit geval 

onafhankelijk. In het andere uiterste wordt de starter overgenomen door huidige marktspelers, waardoor 

de starter de volledige controle verliest. Daartussenin bestaan heel wat vormen van samenwerking (zie 

boven, p.23). 

Voordelen van de market for ideas 

Door het volgen van een samenwerkingsstrategie in de market for ideas is er minder concurrentie op de 

product market die afhankelijk is van de technologie. Een groot voordeel is ook dat de starter niet zelf 

moet investeren in belangrijke complementaire middelen, zodat een dubbele investering vermeden wordt. 

Voordelen voor de gevestigde bedrijven zijn dat deze niet moeten investeren in onderzoek om de 

innovatie te imiteren en dat ze hun marktpositie kunnen behouden. Een laatste voordeel van het gebruik 

maken van een market for ideas is dat verschillende bedrijven tezelfdertijd aan complementaire 

technologieën kunnen werken. 

Nadelen van de market for ideas 

Enkele factoren spelen echter in het nadeel van een goed werkende market for ideas, waardoor een 

concurrentiestrategie op de productmarkt aantrekkelijker wordt. Er is ten eerste de paradox van de 

onthulling. Hoe meer van de technologie getoond wordt aan een geïnteresseerde en hoe meer kennis die 

heeft over de innovatie, hoe hoger de waarde. Echter, de kans dat de potentiële koper de technologie kan 

kopiëren, vergroot hiermee ook. Door onthulling verhoogt dus de intrinsieke waarde van de innovatie, 
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maar verkleint de onderhandelingsmacht van de innovator. De beschermbaarheid door intellectueel 

eigendomsrecht kan dit probleem verkleinen. Ten tweede is het vaak moeilijk en duur om de juiste 

partners te identificeren en er vervolgens mee in contact te komen. Deze zoek- en onderhandelingskosten 

kunnen verlaagd worden door het inschakelen van tussenpersonen die ervaring hebben met gevestigde 

bedrijven. Venture Capitalists spelen hiervoor een belangrijke rol in verschillende marktsegmenten (zie 

onder, p.49). 

De belangrijkste voor- en nadelen van beide markten komen overeen met deze van samenwerking op het 

gebied van de Strategic Resources van het Business Model (zie boven, p.17). Het belangrijkste voordeel 

van samenwerking is hier de toegang tot complementaire middelen. Het belangrijkste nadeel is de kans op 

opportunistisch gedrag van de partner. 

Tabel 2: Voor- en nadelen product market en market for ideas 

 Product Market  Market for id eas 

Voordeel Creative destruction Vermijden dubbele investering 

Nadelen 
- grote investering 

- reactie mogelijk 

- onthullingsparadox 

- zoekkost om partner te vinden 
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3.2.3 Determinanten van de commercialiseringsomgeving 

 

We bespreken de determinanten die een commercialiseringsomgeving bepalen. Deze omgeving (zie onder, 

p.35) zal aanleiding geven tot de keuze voor een bepaalde strategie: samenwerken op de market for ideas 

of concurreren op de product market. 

Gans en Stern gebruiken de begrippen die eerder door Teece (zie boven, p.26) werden beschreven: 

beschermbaarheid van de (technologische) innovatie en complementaire middelen6. 

De eerste determinant van de commercialiseringsomgeving is dus de beschermbaarheid van de 

(technologische) innovatie. Gans en Stern wijzen erop dat de bescherming tegenover mogelijke partners 

nog moeilijker is dan ten opzichte van concurrenten. Deze factor wordt uiteindelijk in het model geplaatst 

als de vraag: “Kan de starter de effectieve ontwikkeling door een gevestigd bedrijf, dat weet heeft van de 

innovatie, uitsluiten?” 

De tweede determinant betref de complementaire middelen van de technologische innovatie. Zoals Teece 

reeds aangaf (zie boven, p.28), zal het moeilijker zijn om over middelen te beschikken indien deze 

gespecialiseerd zijn. Het voordeel dat bekomen wordt uit samenwerking op vlak van complementaire 

middelen, kan gedeeld worden tussen de partners. De vraag die hierover in het model gesteld wordt luidt: 

“Dragen de gespecialiseerde complementaire middelen van een gevestigd bedrijf bij tot het 

waardevoorstel van de nieuwe technologie?”7 

De twee bovenstaande vragen worden gecombineerd om de commercialiseringsomgeving te bepalen. De 

auteurs plaatsen de determinanten in een matrix zodat vier verschillende situaties worden onderscheiden. 

Uit een specifieke situatie volgt dan een commercialiserings- of go-to-market strategie. 

  

                                                           
6 Het derde concept van het framework van Teece, namelijk ‘dominant design’ wordt niet expliciet opgenomen in het 
model van Gans en Stern. We kunnen echter argumenteren dat dit concept vervat zit in de beschermbaarheid van de 
technologie. Immers, wanneer een onderneming over de standaard in de markt beschikt, wil dit zeggen dat veel 
gebruikers gewoon zijn om hiermee te werken. De gebruikers zijn niet gauw geneigd te veranderen (omwille van 
switching costs), wat dus wil zeggen dat deze onderneming verzekerd is van winsten. Denken we bijvoorbeeld aan 
Microsoft, die het overgrote deel van de markt van besturingssystemen controleert. 

7 Uit de theorie van Gans en Stern volgt dat gevestigde bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken over hoe 
vernieuwend een technologie is, maar wel over de mate waarin de complementaire middelen voor de nieuwe 
technologie dezelfde blijven. 
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Figuur 5: model van Gans en Stern (Gans & Stern, 2002, p.340) 

 

 

 Neen Ja 

Neen ATTACKER’S ADVANTAGE 
REPUTATION BASED 

TRADER 

Ja GREENFIELD COMPETITION IDEAS FACTORIES 

 

 

3.2.4 Vier verschillende commercialiseringsomgevingen 

 

In wat volgt bespreken we de commercialiseringsomgevingen en de overeenkomstige go-to-market 

strategie in het business model8. 

We beginnen met het eerste (“The attacker’s advantage”) en het vierde (“Ideas Factories”) kwadrant van 

het model omdat de omgevingsfactoren in deze situaties de keuze voor één bepaald business model 

versterken. 

The attacker’s advantage 

Het is in deze situatie moeilijk om de innovatie te beschermen via het eigendomsrecht; de investering in 

complementaire middelen is echter weinig belangrijk of klein. De gevestigde bedrijven hebben dan ook 

niet veel te bieden aan de starter. De starter moet zich dus zelf op de product market begeven en proberen 

de waarde van de technologie verborgen te houden voor de gevestigde bedrijven. Hij kan daarbij 

marktleiderschap verwerven, zeker zolang de gevestigde bedrijven niet mee zijn met de nieuwe 

technologie. Deze situatie doet zich typisch voor wanneer kleine ondernemingen op zoek gaan naar de 

zogenaamde blind spots van de gevestigde bedrijven. Christensen (1997) stelt dat een starter een nieuwe 

technologie kan verborgen houden voor gevestigde bedrijven door deze eerst aan een niche van 

onderbediende klanten aan te bieden. 

                                                           
8 Een belangrijke vooronderstelling bij deze analyse is dat de gevestigde bedrijven die over de complementaire 
middelen beschikken, daadwerkelijk de wil hebben om de technologie van de starter over te nemen. 

Dragen de complementaire middelen van een gevestigd bedrijf bij 
tot het waardevoorstel van de nieuwe technologie? 

Kan de starter de 
effectieve 
ontwikkeling door 
een gevestigd 
bedrijf, dat weet 
heeft van de 
innovatie, 
uitsluiten? 
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Netscape had bijvoorbeeld beter geprobeerd zolang mogelijk de introductie van de internet browser 

verborgen te houden. Er kwam immers al gauw een reactie van Microsoft. Een voorbeeld van een 

succesvolle marktintroductie is de website Ibood.com. Op deze website wordt elke dag één product aan 

een zeer lage prijs aangeboden. Door als eerste op de Europese markt te komen, kon Ibood 

marktleiderschap verwerven. Het idee is echter moeilijk beschermbaar en de lucratieve business trekt 

concurrenten aan. 

Ideas Factories 

In contrast met de vorige situatie, kan de innovatie nu wel goed beschermd worden en dragen de 

complementaire middelen van de gevestigde bedrijven in belangrijke mate bij tot het nieuwe 

waardevoorstel. De starter gaat zich in dit geval volledig toeleggen op O&O en op zoek gaan naar partners 

in de Value Chain. Aldus begeeft hij zich op de market for ideas. De starter tracht de return on investment 

te maximaliseren door de waarde van de technologie zo goed mogelijk te demonstreren en door de 

gevestigde bedrijven te laten opbieden voor de technologie. Het grote voordeel voor de gevestigde 

bedrijven, die de innovaties goed kunnen opvolgen, is dat deze hun marktpositie kunnen behouden of zelfs 

versterken. 

Biotechnologische starters bevinden zich in deze situatie, ze kunnen hun producten immers enkel 

commercialiseren als ze samenwerken met gevestigde bedrijven in de farmaceutische sector omdat deze 

over de nodige complementaire middelen beschikken. 

In de twee voorgaande situaties versterkten de omgevingsfactoren de keuze voor één bepaalde strategie, 

ofwel samenwerken ofwel concurreren. Daarentegen moet men de voor- en nadelen van de verschillende 

go-to-market strategieën afwegen in de twee volgende omgevingen. 

Reputation-based ideas trading 

De starter kan de innovatie moeilijk beschermen maar heeft wel de complementaire middelen nodig van 

gevestigde bedrijven. De starter bevindt zich nu duidelijk in een zwakke positie. Enkel wanneer de 

gevestigde bedrijven een betrouwbare en faire reputatie hebben op de market for ideas, zullen er in deze 

situatie innovatieve starters bestaan die zich concentreren op onderzoek. Een ander mechanisme om de 

market for ideas goed te doen werken in deze ongunstige omstandigheden is door gebruik te maken van 

tussenpersonen (zoals Venture Capitalists of een moederorganisatie (zie onder, p. 42 & 47)). Deze zijn 

langs de ene kant vertrouwd met de gevestigde bedrijven en helpen hen opportuniteiten te volgen, langs de 

andere kant kunnen ze de onderhandelingsmacht van de starter vergroten. UGent TechTransfer 

bijvoorbeeld stimuleert en begeleidt de overdracht van innovatieve kennis en technologie van de 
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Universiteit Gent naar de bedrijfswereld en is op die manier een belangrijke tussenpersoon. Ten slotte zijn 

er in bepaalde sectoren instituties die zorgen voor de bescherming van intellectuele eigendom. Zo is er in 

de muziekindustrie SABAM, die de rechten van muzikanten beschermt. 

In deze commercialiseringsomgeving bevond Els Scheppers zich met haar uitvinding van speculoospasta. 

Ze klopte met haar idee aan bij Lotus, die het product op de Belgische markt lanceerden. 

Greenfield competition 

De investering in complementaire middelen is in deze situatie niet belangrijk en de starter kan de 

innovatie wel goed beschermen. De starter heeft nu de mogelijkheid om de opportuniteit van 

samenwerken tegenover in competitie gaan af te wegen en bevindt zich aldus in een sterke 

onderhandelingspositie. Hierbij moet de onderneming nagaan of de controle over de ontwikkeling en 

evolutie van een platform of standaard van belang is. Door op cruciale gebieden van de Value Chain niet 

samen te werken, kan men de controle behouden. De onderneming moet de afweging van samenwerking 

of concurrentie maken op ieder niveau van de Value Chain en kan aldus kiezen voor een gedeeltelijke 

integratie. Dit wil bijvoorbeeld zeggen: de productie uitbesteden, maar zelf nog steeds instaan voor de 

marketing en distributie. 

Samenwerken voor bepaalde activiteiten is wat Apple doet met de iPhone. Er is namelijk een hele 

gemeenschap van softwareontwikkelaars die applicaties maken die werken op het platform van de iPhone. 

Figuur 6: Voorbeelden van strategieën 
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3.2.5 Tussenbesluit 

 

Een cruciaal element in de theorie van Gans en Stern is het concept market for ideas. Dit is een markt 

waar ideeën verhandeld worden. Enkel wanneer er een market for ideas is, en dit is bij sterke 

beschermbaarheid van de innovatie, kan een innovatieve starter de keuze maken om samen te werken met 

gevestigde bedrijven. 

De twee determinanten (beschermbaarheid en complementaire middelen) bepalen de 

commercialiseringsomgeving en met elke omgeving komt een bepaald Business Model overeen. In het 

geval de starter over een attacker’s advantage beschikt, heeft deze geen reden om samen te werken om de 

innovatie te commercialiseren. Indien er echter sprake is van ideas factories, wil dit zeggen dat er grote 

voordelen verbonden zijn aan samenwerking op de market for ideas, zowel voor de gevestigde bedrijven 

als voor de starter. 

De laatste twee situaties zijn iets genuanceerder. Bij reputation-based ideas trading zal de starter op zoek 

gaan naar betrouwbare partners om mee samen te werken. Tussenpersonen kunnen een belangrijke rol 

spelen in het tot stand brengen van deze relaties. Indien er greenfield competition is, heeft de starter het 

comfort te kunnen kiezen. De starter kan zelfs kiezen om op bepaalde domeinen samen te werken, en op 

andere onafhankelijk te blijven. 

Een starter zou in theorie ook tegelijk kunnen samenwerken en concurreren op hetzelfde domein. Dit is 

echter moeilijk realiseerbaar omdat de starter hier doorgaans niet de financiële en organisationele 

middelen voor heeft. Bovendien staan sommige elementen van beide strategieën in contrast met elkaar, 

bijvoorbeeld het verborgen houden van de innovatie. 

In het volgende deel bestuderen we samenwerking in de go-to-market strategie van Vlaamse 

hoogtechnologische starters. We hebben in het bijzonder aandacht voor de invloed op de strategie van 

verschillende soorten ondersteuning. 
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4 Vlaamse hoogtechnologische starters 
 

We geven eerst een definitie van hoogtechnologische starters en bespreken daarna de belangrijkste 

kenmerken van deze ondernemingen. Vervolgens gaan we dieper in op de implicaties voor samenwerking 

bij het betreden van een markt. 

Een belangrijke subgroep van hoogtechnologische starters zijn spin-offs. We bespreken in welke mate 

deze verschillen van andere starters en wat de gevolgen zijn voor samenwerking. 

Ten slotte gaan we dieper in op starters die Venture Capitalist ondersteuning genieten en het onderscheid 

met andere starters. Ook in dit geval zijn er belangrijke consequenties voor samenwerking in de go-to-

market strategie. 

4.1 Definitie en belang 
 

Hoogtechnologische starters staan in de literatuur gekend als ‘Research-Based Start-Ups’ (RBSU) of als 

‘New Technology-Based Firms’ (NTBF). We nemen de definitie over van Heirman en Clarysse (2004): 

“Hoogtechnologische starters zijn jonge ondernemingen die op basis van een eigen technologie of 

vaardigheid een nieuw product of dienst ontwikkelen en dit, al dan niet zelf, op de markt brengen.” 

(Heirman & Clarysse, 2004, p.247) 

Dit soort ondernemingen krijgt zowel in de literatuur als in het politiek beleid veel aandacht, omdat ze in 

belangrijke mate bijdragen leveren aan de economie. Hoogtechnologische starters spelen een cruciale rol 

bij het op de markt brengen van nieuwe technologieën (1997), en worden algemeen gezien als de 

drijvende kracht van technologische ontwikkeling. Bovendien zijn ze belangrijk voor wat betreft 

welvaartscreatie, economische groei, sociale vooruitgang, onderzoek en ontwikkeling, innovaties, export, 

werkgelegenheid en belastingen. (Heirman & Clarysse, 2004) 

  



 

4.2 Hoogtechnologische starters: algemeen

 

We bespreken in wat volgt de Strategic 

hoogtechnologische starter. We gaan hier dieper op in omdat unieke, bedrijfsspecifieke middelen de basis 

vormen voor elk competitief voordeel. We starten met kenmerken van het oprichtersteam omdat die in 

grote mate de karakteristieken van de starter bepalen (Colombo & Piva, 2008). Vervolgens bespreken we 

de Core Competencies (kennis en vaardigheden) en de Strategic Assets

van de starter9. 

Figuur 7: Strategic Resources als deel van het business model (Framework Hamel (2000)

Kenmerken van het oprichtersteam

Bij het oprichten van een ondernemersteam zoeken individuen naar anderen met 

(Colombo & Piva, 2008). Daarenboven zoekt men de mogelijke partners in de directe omgeving (collega’s 

of familieleden), frequente interactie is immers belangrijk om vertrouwen op te bouwen en elkaars 

mogelijkheden te leren kennen. H

gelijkaardige kennis en vaardigheden. Hoogtechnologische starters met een heterogeen oprichtersteam 

presteren echter over het algemeen beter (Heirman & Clarysse, 2005).

Het oprichtersteam bepaalt ook in welke mate en hoe vlug de starter de tekorten aan middelen en 

vaardigheden kan overbruggen. Een team dat bijvoorbeeld over een goede reputatie beschikt (door 

betrokkenheid bij vorige ondernemingen) zendt een signaal uit aangaande de kwaliteit van de

                                                           
9 We gaan niet verder in op het derde element van Strategic Resources (Core Processes).
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lk competitief voordeel. We starten met kenmerken van het oprichtersteam omdat die in 

grote mate de karakteristieken van de starter bepalen (Colombo & Piva, 2008). Vervolgens bespreken we 

(financiële en andere middelen) 

Figuur 7: Strategic Resources als deel van het business model (Framework Hamel (2000) 

 

Bij het oprichten van een ondernemersteam zoeken individuen naar anderen met gelijkaardige kenmerken 

(Colombo & Piva, 2008). Daarenboven zoekt men de mogelijke partners in de directe omgeving (collega’s 

of familieleden), frequente interactie is immers belangrijk om vertrouwen op te bouwen en elkaars 

ierdoor hebben oprichters vaak dezelfde werkervaring en ook 

gelijkaardige kennis en vaardigheden. Hoogtechnologische starters met een heterogeen oprichtersteam 

ook in welke mate en hoe vlug de starter de tekorten aan middelen en 

vaardigheden kan overbruggen. Een team dat bijvoorbeeld over een goede reputatie beschikt (door 

betrokkenheid bij vorige ondernemingen) zendt een signaal uit aangaande de kwaliteit van de 

Value Network

• Suppliers

• Partners

• Coalitions
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wetenschappelijke kennis aanwezig in de onderneming. Hierdoor zal de starter beter in staat zijn de 

nodige middelen aan te trekken (Colombo & Piva, 2008). 

Core Competencies 

Het geheel van kennis en vaardigheden waarover de hoogtechnologische starter beschikt, valt samen met 

deze aanwezig in het oprichtersteam, dit is het menselijk kapitaal van de onderneming (Colombo & Piva, 

2008). Om een technologie met succes op de markt te brengen, moet er in de onderneming naast 

technologische kennis ook commerciële en management kennis aanwezig zijn. Het oprichtersteam zal 

echter slechts over een beperkt deel van al deze kennis beschikken (Colombo & Piva, 2008). 

Om dit tekort te verminderen, kan de starter twee zaken doen (Colombo & Piva, 2008): investeren in de 

interne kennis en vaardigheden of samenwerken met andere ondernemingen. 

We bekijken eerst de mogelijkheid van interne investering. De mate waarin een starter zelf kennis en 

vaardigheden kan ontwikkelen is afhankelijk van de kennis die reeds in de onderneming aanwezig is. 

Daarnaast zullen hoogtechnologische starters het gemakkelijker hebben om mensen aan te werven op het 

gebied van hun specialiteit. Hierdoor zal de starter vooral de kennis en vaardigheden aanscherpen op de 

domeinen waar de tekorten het kleinst zijn (Colombo & Piva, 2008). 

De hoogtechnologische starter kan het tekort ook proberen te verminderen door samen te werken onder 

verschillende vormen. De starter moet het risico van ongewenste overname van de technologie door de 

partner afwegen tegenover andere gevolgen van samenwerking (zie boven, p.16). 

Strategic Assets 

Strategische middelen van een onderneming kunnen zeer divers zijn en bovendien zowel materieel 

(productiecapaciteit, distributiekanalen) als immaterieel (patenten, merknaam) zijn. Voor 

hoogtechnologische starters zijn financiële middelen echter het belangrijkst omdat starters beroep doen op 

deze middelen om andere, strategische middelen te verkrijgen en verder te ontwikkelen (Colombo & Piva, 

2008). Een gebrek aan financiële middelen kan de groei van een onderneming verhinderen of zelfs leiden 

tot stopzetting van de activiteiten10. 

We zullen dan ook voor de verschillende soorten starters vooral de financiële middelen bespreken. 

                                                           
10 Een gebrek aan financiële middelen kan aldus een belangrijke component zijn van de “liability of newness” 
waaraan starters onderhevig zijn (Stuart, Hoang & Hybels, 1999; Heirman & Clarysse, 2004). 
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Voor de financiering van hoogtechnologische starters volg het oprichtersteam de “Pecking Order-Theory” 

(Sels et al., 2008; ). Deze stelt dat de starter eerst eigen fondsen aanspreekt om de onderneming te 

financieren. De eigen financiële middelen zijn echter doorgaans ontoereikend om de gewenste groei te 

financieren (Colombo & Piva, 2008). Daarna tracht de starter geld te krijgen van externen: eerst 

schuldfinanciering en dan risicokapitaal. 

Samenwerking 

Samenwerking in de go-to-market strategie is voor hoogtechnologische starters in eerste instantie 

belangrijk om te beschikken over de nodige (commerciële) kennis. Zo mogelijk nog belangrijker is 

samenwerking voor het krijgen van toegang tot complementaire en/of strategische middelen. Dit is de 

bestaansreden van een market for ideas (zie boven, p.32). 

Hierna bespreken we twee subcategorieën van deze starters en hoe deze verschillen van andere 

hoogtechnologische starters. 

4.3 Spin-offs 

 

We bestuderen in dit deel de spin-offs die gebaseerd zijn op een technologie. Ze vormen aldus een 

belangrijke subcategorie van de hoogtechnologische starters. 

Technologische kennis is vaak slechts aanwezig in de hoofden van de uitvinders en kan niet geëxpliciteerd 

worden. Bovendien is innovatie steeds meer vernieuwend en de waarde ervan is moeilijk te testen in een 

onzekere ondernemingsomgeving. Daar komt nog bij dat innovatie vaak moeilijk beschermbaar is (zie 

boven, p.26). Omwille van deze redenen kan de technologie niet door licenties of via andere wegen 

doorgegeven worden aan andere ondernemingen. De enige manier om de technologie dan te 

commercialiseren is door een nieuwe onderneming op te starten (Colombo & Piva, 2008). 

We bespreken de specifieke kenmerken van Academische spin-offs (ASO’s) en vervolgens die van 

Corporate spin-offs (CSO’s). 

4.3.1 Academische Spin-off 

 

Clarysse, Heirman en Degroof (2001) stellen dat het belangrijkste kenmerk van academische spin-offs ligt 

in de technologieoverdracht van de moederorganisatie naar de spin-off. Meestal vindt er ook een transfer 

van onderzoekers plaats. Daarbij is het nog mogelijk dat de moederorganisatie kapitaal investeert in de 

spin-off en diensten ter beschikking stelt, maar dit is niet noodzakelijk. De auteurs definiëren academische 

spin-offs als volgt: 
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“Een academische spin-off (ASO) is een bedrijf waar de kernactiviteiten gebaseerd zijn op een 

technologie die ontwikkeld werd in de moederorganisatie of op kennis en vaardigheden die verworven 

werden tijdens de werkzaamheden van de ondernemers in de moederorganisatie (een universiteit of 

onderzoeksinstelling).” (Clarysse et al., 2001, p.11) 

In wat volgt geven we de verschilpunten in de Strategic Resources met andere hoogtechnologische 

starters. 

Kenmerken van het oprichtersteam 

Meer nog dan bij andere hoogtechnologische starters zal het oprichtersteam bestaan uit mensen die elkaar 

voordien reeds kenden en ook samengewerkt hebben (Colombo & Piva, 2008). Aangezien de oprichters 

vaak allen van een onderzoeksinstelling (universiteit) afkomstig zijn, zijn academische prestaties bij deze 

oprichters veel meer aanwezig dan bij andere hoogtechnologische starters. Bovendien hebben de 

oprichters een gelijkaardige werkervaring, wat duidelijk gevolgen zal hebben voor de kennis en 

vaardigheden van de starter. 

Core Competencies 

Het oprichtersteam van een ASO beschikt over meer wetenschappelijke kennis en onderzoekservaring dan 

andere hoogtechnologische starters (Colombo & Piva, 2008). Voor wat betreft commerciële, 

industriespecifieke en management kennis heeft de ASO echter een groter tekort weg te werken. ASO’s 

kunnen dit tekort op twee manieren trachten te verminderen. 

Een eerste mogelijkheid om dit te doen is opnieuw door interne investering. Een investering in de 

technologische kennis en vaardigheden van ASO’s levert veel op, dit is dan ook wat de ASO voornamelijk 

doet. Daarnaast hebben ASO’s het ook gemakkelijker om gekwalificeerd personeel op dit domein aan te 

werven. Dit leidt echter niet tot het verkleinen van de tekorten op de andere domeinen. 

De tweede mogelijkheid om over kennis en vaardigheden te beschikken is door samen te werken. Gezien 

het tekort wat betreft commerciële kennis groter is dan bij andere hoogtechnologische starters, zullen 

ASO’s meer actief op zoek gaan naar samenwerking op dit gebied. De grote wetenschappelijke en 

technische kennis maken de ASO tot een aantrekkelijke partner. Hier speelt echter ook de 

beschermbaarheid van de technologie mee, meer nog dan bij andere hoogtechnologische starters. 
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Strategic Assets 

Een academische spin-off zal minder beperkt worden dan andere hoogtechnologische starters door de 

beschikbaarheid van financiële middelen (Colombo & Piva, 2008). Ze ontvangen namelijk steun van de 

moederorganisatie. ASO’s kunnen bijvoorbeeld beschikken over laboratoria en duur wetenschappelijk 

materiaal van de universiteit. Ze kunnen ook vaak burelen aan een voordelig tarief huren en deelnemen 

aan gesubsidieerde onderzoeksprojecten. Ten slotte helpt de link met de universiteit in het verminderen 

van de aanwervings- en personeelskost. 

Wat betreft het aantrekken van externe financiering zijn er ook belangrijke verschilpunten met andere 

hoogtechnologische starters (Colombo & Piva, 2008). Net als hoogtechnologische starters zijn ASO’s te 

risicovol om schuldfinanciering aan te trekken. De moederorganisatie kan de starter echter helpen bij het 

vinden van risicokapitaal, door ze in contact te brengen met Venture Capitalists. Dit wil echter niet zeggen 

dat ASO’s ook meer beroep doen op risicokapitaal. Immers, gezien de nauwe band met academisch 

onderzoek, is de kans groot dat de ASO beschikt over kennis van state-of-the-art technologie. Hierdoor 

vergroot het risico dat investeerders deze kennis ongewenst willen overnemen. Als bovendien de 

beschermbaarheid zwak is, kan het zijn dat de ASO uiteindelijk minder beroep doet op Venture Capital 

financiering (Colombo & Piva, 2008). 

Colombo en Piva (2008) besluiten dat de sterkte van de ASO in onderzoek en andere technische 

activiteiten en het lagere initiële financiële middelentekort, voordelen leveren voor innovatie en groei ten 

opzichte van andere hoogtechnologische starters. De grootste zwakte van ASO’s is echter het gebrek aan 

commerciële kennis, wat de groei dan weer kan tegenwerken. 

Samenwerking 

Een academische spin-off werkt in de opstartfase veel samen met de moederorganisatie om toegang te 

krijgen tot bepaalde middelen. Verder zal de steun door een universiteit de samenwerking op 

technologisch vlak met derden vergemakkelijken (Colombo, Grilli & Piva, 2006). Het netwerk van 

universiteiten bestaat namelijk vooral uit onderzoeksorganisaties en O&O afdelingen van bedrijven. 

Een universiteit kan echter niet voorzien in alle soorten kennis en vaardigheden die de spin-off nodig heeft 

om een technologie te commercialiseren, zoals industriespecifieke en management kennis. De 

moederorganisatie kan helpen in de zoektocht naar deze samenwerking. Bovendien heeft de link van de 

academische spin-off met een universiteit een positief effect tegenover de buitenwereld op de 

technologische waarde van de spin-off (Colombo et al., 2006). 
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4.3.2 Corporate Spin-off 

 

Corporate spin-offs zijn de tweede soort spin-offs die we beschrijven. Ze zijn voor het moederbedrijf een 

manier om te innoveren, te diversifiëren en te groeien (Narayanan, Yang & Zahra, 2008). Parhankangas en 

Arenius geven volgende definitie (2003): 

“Een corporate spin-off (CSO) is een zelfstandige onderneming, gebaseerd op de business ideeën 

ontwikkeld in de moederorganisatie.” (Parhankangas & Arenius, 2003, p.464) 

Deze auteurs (Parhankangas & Arenius, 2003) analyseren drie soorten corporate spin-offs in hun 

onderzoek: spin-offs die nieuwe technologieën ontwikkelen, spin-offs opgericht om nieuwe markten te 

bedienen en spin-offs die ontstaan omwille van herstructurering. Omdat we in deze studie enkel 

hoogtechnologische starters bekijken, zullen we ons concentreren op de eerste soort spin-offs. 

De focus van spin-offs gebaseerd op nieuwe technologieën ligt op het ontwikkelen en commercialiseren 

van state-of-the-art en new-to-market technologieën (Parhankangas & Arenius, 2003). Ze ontstaan meestal 

vanuit een project in het moederbedrijf dat wordt gestart om opportuniteiten te exploreren. Op het moment 

dat het project start, is er nog geen markt voor de technologie en meestal ook geen dominant design. 

Omdat het project moeilijk te plaatsen is in de focus van het moederbedrijf en de commerciële waarde 

ervan moeilijk in te schatten is, wordt het project afgesplitst. 

Over het algemeen behoudt het moederbedrijf een belangrijk aandeel in de spin-off maar er is ruimte voor 

andere kapitaalinjecties (Parhankangas & Arenius, 2003). Door een belangrijke eigenaar te blijven, kan 

het moederbedrijf de ontwikkeling van de technologie op de voet volgen. De spin-off zal dan ook blijven 

denken in functie van de noden van het moederbedrijf. Naarmate de spin-off dichter staat bij de 

marktintroductie van een product, stijgt de interesse van het moederbedrijf en worden er ook meer 

middelen gedeeld tussen het moederbedrijf en de spin-off (er wordt met andere woorden meer 

samengewerkt). Naarmate er zich een markt ontwikkelt rond de applicaties gebaseerd op de nieuwe 

technologie, vergroot de integratie terug tussen de activiteiten van de spin-off en het moederbedrijf. Het 

kan zelfs in die mate gebeuren dat de spin-off opnieuw volledig geïntegreerd wordt in het moederbedrijf. 

Kenmerken van het oprichtersteam 

Net zoals bij academische spin-offs bestaat het oprichtersteam uit mensen die voorheen samen werkten, de 

leden komen doorgaans allen uit het moederbedrijf. Omdat de spin-off vaak een veelbelovende 

technologie ontwikkelt, stelt het moederbedrijf de meest competente werknemers ter beschikking. 
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Core Competencies 

Een corporate spin-off beschikt niet noodzakelijk over de commerciële en management kennis die nodig is 

om een product op de markt te brengen. Indien er een tekort is kan de spin-off samenwerken met het 

moederbedrijf om over deze kennis en vaardigheden te beschikken. Bovendien hoeft de spin-off niet te 

vrezen voor ongewenste overname van de technologie. 

Strategic Assets 

Ook de corporate spin-off heeft het voordeel van een minder groot tekort aan financiële middelen. Bij 

opstart verleent het moederbedrijf immers vaak toegang tot haar tastbare en ontastbare middelen (bv. 

distributiekanalen, verkoopsteam, productiecapaciteit, klachtendienst), waardoor de financiële noden van 

de starter dalen (Colombo & Piva, 2008) 

Daarnaast kan het moederbedrijf ook helpen bij het vinden van extern kapitaal. Enerzijds actief, door 

investeerders aan te spreken, anderzijds ook passief, door de reputatie die het moederbedrijf geniet, te 

gebruiken. 

We kunnen besluiten dat corporate spin-offs bevoordeeld zijn wat betreft de financiële middelen, kennis, 

vaardigheden en mensen die het ter beschikking heeft ten opzichte van andere hoogtechnologische 

starters. Een nadeel kan zijn dat ze zich te veel concentreren op de noden van het moederbedrijf, waardoor 

opportuniteiten verloren gaan (Parhankangas & Arenius, 2003). 

Samenwerking 

Corporate spin-offs werken zeer vaak samen met het moederbedrijf. Bovendien versterkt de mate van 

samenwerking als marktintroductie dichterbij komt. Het moederbedrijf beschikt immers doorgaans over 

alle vaardigheden en middelen om de technologie op de markt te brengen. De samenwerking kan zo sterk 

worden dat de spin-off opnieuw integraal wordt opgenomen in het moederbedrijf. 

Indien er samenwerking op technologisch vlak nodig of wenselijk is, helpt de moederorganisatie in het 

zoeken naar partners hiervoor. 
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4.4 Venture Capitalist ondersteuning 
 

In wat volgt bespreken we de ondersteuning door Venture Capitalists. We geven de kenmerken van 

starters met VC ondersteuning en de belangrijke financiële rol van VC’s. Ten slotte bespreken we de 

implicaties voor samenwerking. We geven hier eerst echter een definitie: 

“Venture Capital (VC), vaak vertaald als durfkapitaal of risicokapitaal, is kapitaal dat ter beschikking 

gesteld wordt aan jonge groeiondernemingen. In ruil krijgt de investeerder aandelen of quasi eigen 

vermogen. Indien succesvol, kan de participatie later met meerwaarde verkocht worden.” (Heughebaert & 

Manigart, 2008, p.5) 

Venture Capital investeerders zijn dus financiële tussenpersonen die typisch aandelen nemen in het 

kapitaal van hoogtechnologische starters. Ze willen op korte termijn de waarde van de starter zo veel 

mogelijk verhogen, om deze vervolgens met hoge winst te verkopen (via een beursintroductie of een 

verkoop aan een onderneming). De VC streeft aldus een exit-strategie na. 

Kenmerken van het oprichtersteam 

De kenmerken van het oprichtersteam zijn niet verschillend van die van een andere hoogtechnologische 

starter. Bij oprichting is immers nog niet geweten of de starter VC ondersteuning zal ontvangen. 

Core competencies 

De kennis en vaardigheden van een starter met VC ondersteuning zijn niet beperkt tot deze die de 

oprichters hebben. Venture Capitalists geven immers advies en spelen een actieve rol in het bestuur van de 

starter. Ze kunnen op die manier commerciële ervaring aanbrengen. 

Verder kunnen Venture Capitalists ook helpen in het tot stand brengen van samenwerking om over kennis 

en vaardigheden te beschikken. 

Strategic Assets 

Zoals reeds eerder vermeld zijn, bij opstart van een hoogtechnologische onderneming, financiële middelen 

het belangrijkst. Om verschillende redenen hebben hoogtechnologische starters het moeilijk om externe 

financiële middelen aan te trekken. 

Hoogtechnologische starters zijn per definitie jong en klein en hebben aldus weinig voorgeschiedenis. 

Daarenboven zijn ze actief in markten die zeer dynamisch en complex zijn, waardoor de waarde van 

middelen en technologie, en dus de waarde van de starter, zeer onzeker is (Gompers & Lerner, 2001). 
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Daarnaast steunen hoogtechnologische starters in sterke mate op eigen O&O, waardoor ze doorgaans wel 

ontastbare middelen hebben, maar weinig tastbare die als onderpand kunnen dienen voor 

schuldfinanciering. Hierdoor is het moeilijk voor starters om schuldkapitaal aan te trekken. 

Ten slotte bestaat de kans dat een ondernemer in een hoogtechnologische starter een strategie volgt die 

vooral zijn persoonlijke belangen (status, erkenning) verbetert, en niet zozeer de monetaire waarde van de 

onderneming (Gompers & Lerner, 2001). Het is aldus heel moeilijk om de performantie van 

hoogtechnologische starters in te schatten en meer dan bij traditionele ondernemingen is er een 

informatiekloof (informatieasymmetrie) tussen ondernemers en investeerders (Gompers & Lerner, 2001). 

Bovenstaande redenen maken dat hoogtechnologische starters niet in aanmerking komen voor 

verschillende soorten externe financiering, of dat ze deze slechts tegen een hogere prijs kunnen verkrijgen 

(Gompers & Lerner, 2001). Hierna geven we de redenen waarom starters wel financiële steun vinden bij 

Venture Capitalists. 

Hoogtechnologische starters kunnen op korte termijn zeer veel in waarde stijgen. Hierdoor wordt de 

interesse van Venture Capitalists opgewekt. Om het risico van de starter te beperken worden verschillen 

technieken gebruikt, deze worden hierna besproken. 

De hoogtechnologische starter ontvangt het kapitaal in verschillende schijven. Hierdoor is de starter 

beperkt in zijn mogelijkheden en is het verlies van een slechte investeringsbeslissing beperkt voor de VC. 

Naarmate de starter ouder wordt en vertrouwen wint, ontvangt hij financiering voor langere termijn. 

De VC’s gaan bovendien af op elkaars beoordeling van de hoogtechnologische starter, waardoor de starter 

financiële ondersteuning krijgt van meerdere VC’s tegelijk. Op die manier is de starter in staat voldoende 

middelen op te halen. 

Hoogtechnologische starters ontvangen ook advies en ondersteuning van de Venture Capitalist. Door 

Venture Capitalists in de raad van bestuur uit te nodigen, hebben deze een rechtstreekse invloed op de 

werking van de starter. 

Ten slotte worden de belangen van managers en investeerders op elkaar afgestemd door bijvoorbeeld als 

deel van de verloning opties op aandelen te voorzien. 
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Samenwerking 

De Venture Capitalists streven een exit-strategie na. Om de waarde van de starter te verhogen vóór de exit 

moet de legitimiteit van de starter opgebouwd worden door het uitzenden van kwaliteitssignalen. Eén 

mechanisme om deze signalen uit te zenden is door partnerships aan te gaan met gereputeerde spelers op 

de markt (Sels et al., 2008), dit zal de VC dan ook stimuleren. 

Zoals hierboven (zie boven, p.33) reeds aangehaald kan de aanwezigheid van VC’s op de market for ideas 

ervoor zorgen dat samenwerking gemakkelijker tot stand komt. De invloed van VC ondersteuning op de 

samenwerking van de starter bij de go-to-market strategie werd nagegaan door Hsu (2004b). 

Een eerste obstakel voor starters is de hoge kost voor het zoeken naar partners. Gevestigde bedrijven 

kunnen immers steunen op hun eerder opgebouwd netwerk als een bron van informatie. Komt daar nog bij 

dat starters weigerachtig staan tegenover het demonstreren van hun technologie of product, waardoor het 

moeilijk is om interesse op te wekken bij mogelijke partners. 

VC’s kunnen hier echter een belangrijke intermediaire rol in spelen. VC’s kennen immers de noden en 

mogelijkheden van verschillende ondernemingen en gaan continu de performantie en activiteiten van 

ondernemingen na. Ook hebben VC’s de reputatie de verborgen waarde van starters te ontdekken en de 

winnaars eruit te kiezen. Zo worden mogelijke partners van de waarde van de starter overtuigd (Colombo 

et al., 2006). Bovendien zijn VC’s vaak actief over meerdere industriële segmenten heen, waardoor ze 

beter in staat zijn bedreigingen en opportuniteiten voor de starter te identificeren. Ze kunnen aldus een 

enorme bron van informatie zijn voor starters op zoek naar samenwerking. Daarenboven kan de VC de 

samenwerking ook sneller tot stand doen komen omwille van haar goede reputatie als tussenpersoon. 

Belangrijk hierbij is op te merken dat deze rol van VC’s als tussenpersoon zich niet beperkt voor 

ondernemingen die deel uitmaken van haar eigen portfolio. 

Een tweede probleem voor starters bij het aangaan van een samenwerking is de vrees voor ongewenste 

overname van een idee door een partner tijdens de onderhandelingen. Immers, de onthulling van het idee 

gaat logischerwijze vooraf aan de samenwerking. Een ongewenste overname van intellectueel eigendom 

kan men voorkomen door gebruik te maken van patenten, maar in vele sectoren laat de effectiviteit 

daarvan te wensen over (Levin et al., 1987). 

Wanneer een starter echter ondersteund wordt door een VC, verhoogt de kost voor de samenwerkende 

partner die het idee ongewenst overneemt. Het perverse gedrag van de partner zal immers de ronde doen 

in een veel breder netwerk (namelijk dat van de VC) en dit op een snellere en ingrijpendere manier 

(Colombo et al., 2006). Het gevolg hiervan is uiteraard een slechte reputatie voor deze partner met als 



50 

 

gevolg dat ook anderen er niet meer mee willen samenwerken of dat men hem ten minste minder zal 

vertrouwen. 

Ten derde verhindert het feit dat mogelijke partners de waarde van de starter niet kennen, de 

samenwerking. Voor het evalueren van de mogelijkheid van succes van een starter baseren 

buitenstaanders (klanten, investeerders, leveranciers, werknemers,…) zich immers op twee categorieën 

van informatie (Stuart, Hoang & Hybels, 1999). De eerste bestaat uit de verwezenlijkingen en de 

voorgeschiedenis van de onderneming. Men bekijkt dan bijvoorbeeld het aantal patenten van een 

hoogtechnologische starter omdat dit een teken kan zijn van de technologische mogelijkheden. Ten 

tweede beoordeelt men de partners van de starter alvorens men er zelf middelen voor voorziet. Omdat de 

eerste categorie van informatie zelden volstaat om de onzekerheid over de waarde van de onderneming 

weg te nemen, kan deze tweede categorie een enorme impact hebben op de perceptie van de waarde van 

de starter. 

VC’s kunnen in dit geval helpen om de legitimiteit van de starter te verbeteren. Hsu (2004a) stelt dat de 

niet-financiële waarde (met eventuele financiële gevolgen) van VC ondersteuning belangrijker kan zijn 

dan de financiële steun op zich. Uit zijn onderzoek blijkt dat VC’s met een goede reputatie hun aandeel in 

een starter kunnen kopen met 10-14% korting. 

Een vierde en laatste obstakel voor samenwerking kan zijn dat de starter nog onvoldoende professioneel 

ontwikkeld is om een aantrekkelijke partner te zijn. Hier speelt de VC een actieve rol in bijvoorbeeld het 

verbeteren van de personeelsdienst en de board of directors. Bovendien kan de VC belangrijke contacten 

aanbrengen in de vorm van klanten of leveranciers en investeerders. 

Een negatieve invloed van VC ondersteuning op samenwerking is er niet (Colombo et al., 2006). Immers, 

het gevaar dat de VC de technologie ongewenst zou overnemen is er niet, omdat de VC zelf niet over de 

middelen beschikt om deze op de markt te brengen. Verder hebben VC’s veel ervaring met het beheren 

van relaties met starters, waardoor het weinig waarschijnlijk is dat er conflicten zouden ontstaan tussen de 

starter en de VC. 
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4.5 Tussenbesluit 
 

In dit deel hebben we de specifieke kenmerken van hoogtechnologische starters besproken en bovendien 

de nadruk gelegd op de belangrijke rol van samenwerking in de go-to-market strategie. In onderstaande 

figuur wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de verschillende soorten hoogtechnologische 

starters. 

Figuur 8: Kenmerken hoogtechnologische starters 

 

  

Oprichtersteam

Core competencies

Strategic Assets

Samenwerking

Hoogtechnolo-
gische starter

- zelfde 
werkervaring

- vertrouwen

- intern investeren

- samenwerken

- moeilijke toegang 
tot externe 
financiering

- toegang tot 
commerciële kennis

- complementaire 
middelen

Academische
spin-off

- universiteit

- academische 
achtergrond

- gebrek aan 
commerciële en 
management 
kennis

- steun universiteit

- goede reputatie

- universiteit

- reputatie

Corporate
spin-off

- vanuit 
moederbedrijf

- meest 
competente

- financiële steun 
moederbedrijf

- voldoende 
management en 
commerciële kennis 
aanwezig

- moederbedrijf

- hulp bij zoeken 
naar partners

Venture Capital 
ondersteuning

- idem gewone 
hoogtechno-
logische starter

- uitgebreid met 
competencies VC's

- financiële 
middelen van VC's

- verlagen kosten

- intermediaire rol

- legitimiteit

- professioneel



52 

 

Het oprichtersteam van een hoogtechnologische starter bestaat doorgaans uit mensen die elkaar kennen en 

vertrouwen. De kennis en vaardigheden van het oprichtersteam vallen samen met de kerncompetenties van 

de starter. In dit team ontbreekt vaak voldoende commerciële kennis, zeker voor academische spin-offs is 

dit het geval. Door de goede reputatie van de universiteit hebben deze het wel gemakkelijker om een 

geschikte partner te vinden. Corporate spin-offs hebben bij oprichting minder last van een tekort aan 

commerciële ervaring, bovendien hebben ze zeer eenvoudig toegang tot deze kennis in het moederbedrijf. 

Starters met Venture Capitalist ondersteuning hebben dan weer het voordeel dat ze enerzijds advies 

ontvangen, en anderzijds hulp krijgen bij het zoeken naar partners. 

Strategische middelen kunnen slechts opgebouwd worden indien de hoogtechnologische starter over 

voldoende financiële middelen beschikt. Hoogtechnologische starters vinden echter moeilijk toegang tot 

financiële middelen. Indien de starter een vorm van ondersteuning geniet, is dit probleem minder groot. 

Spin-offs hebben bijvoorbeeld toegang tot de middelen van het moederbedrijf. Wanneer daarbovenop nog 

financiële middelen nodig zijn, helpt de moederorganisatie actief of passief bij het vinden daarvan. 

Starters met Venture Capitalist ondersteuning kunnen over voldoende financiële middelen beschikken en 

worden daarenboven geholpen met het toegang krijgen tot andere strategische middelen. 

Samenwerking komt duidelijk naar voor als onmisbaar in de go-to-market strategie van 

hoogtechnologische starters. We gaven hier reeds aan wat de invloed kan zijn van verschillende 

kenmerken van starters. Wat de precieze invloed is op de verschillende domeinen van samenwerking is 

het onderwerp van ons onderzoek en wordt in een volgend deel besproken. 
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5 Determinanten van samenwerking in de go-to-market strategie van 

hoogtechnologische starters: onderzoekshypothesen 
 

In wat volgt formuleren we de hypothesen van het onderzoek, dat toegespitst is op samenwerking als 

onderdeel van de go-to-market strategie bij hoogtechnologische starters in Vlaanderen. We gaan met 

andere woorden na in welke mate samenwerking deel uitmaakt van het business model van Vlaamse 

starters. 

De factoren die Teece (1986) introduceerde met betrekking tot het betreden van een markt worden eerst 

besproken als determinanten van samenwerking. Dit zijn de beschermbaarheid van de innovatie en de 

afhankelijkheid van complementaire middelen. Dit zijn ook de factoren die het model van Gans en Stern 

bepalen. We zullen de hoogtechnologische starters in het onderzoek dan ook onderverdelen volgens de 

vier strategieën. 

Vervolgens bekijken we wat de invloed is van de kennis en vaardigheden van het oprichtersteam op 

samenwerking. Ten slotte bestuderen we de ondersteuning die een starter ontvangt. We kijken daarbij naar 

de invloed van het moederbedrijf op samenwerking voor een spin-off en naar het effect van Venture 

Capitalist ondersteuning. 

Dit onderzoek zal ons inzicht geven in de determinanten van samenwerking. Vernieuwend aan dit 

onderzoek is dat samenwerking op verschillende activiteiten van de waardeketen (zie boven, p.20) 

onderzocht werd. Aldus is het de bedoeling een onderscheid te maken tussen de determinanten van 

samenwerking op het vlak van: 

- technologische ontwikkeling 

- productie 

- marketing 

- en distributie. 
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5.1 Invloed beschermbaarheid van de innovatie 
 

We bekijken eerst de invloed van de beschermbaarheid van de (technologische) innovatie op 

samenwerking. Dit is een belangrijke factor bij het betreden van een markt, omdat een starter zowel op de 

product market als op de market for ideas geconfronteerd wordt met de bedreiging van gevestigde 

bedrijven die de technologie of innovatie willen imiteren (Gans, Hsu & Stern, 2002). 

Als de starter over een sterke beschermbaarheid beschikt, staat deze sterker bij onderhandelingen over de 

prijs voor de innovatie indien hij wil samenwerken (op de market for ideas), omdat de starter effectief kan 

dreigen met een concurrentiestrategie. Er wordt met andere woorden meer samengewerkt, wanneer de 

beschermbaarheid sterk is. 

We maken een onderscheid tussen formele en informele beschermbaarheid (zie boven, p.27). Over het 

algemeen stelt men dat formele beschermbaarheid sterker is dan informele (Hurmelinna et al., 2005). 

Beschermbaarheid van de innovatie zal echter niet dezelfde invloed hebben op samenwerking op de 

verschillende domeinen. Immers, partners waarmee de starter wil samenwerken voor marketing of voor 

distributie, beschikken doorgaans niet zelf over de middelen die nodig zijn om de technologie of 

producten (verder) te ontwikkelen. Of de innovatie goed beschermbaar is, maakt voor samenwerking op 

deze domeinen dan ook niets uit. Voor samenwerking op het gebied van technologische ontwikkeling en 

productie is beschermbaarheid van de innovatie daarentegen wel belangrijk. Wanneer de starter 

samenwerkt met een gevestigd bedrijf voor deze activiteiten, bestaat de kans dat de partner aan de haal 

probeert te gaan met de (technologische) innovatie, temeer indien deze beschikt over de nodige 

complementaire middelen. Zo komen we tot de eerste hypothese(n). 

Hypothese 1a: Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van technologische 

ontwikkeling en productie als de formele beschermbaarheid hoog is. 

Hypothese 1b: Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van technologische 

ontwikkeling en productie als de informele beschermbaarheid hoog is. 
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5.2 Invloed afhankelijkheid complementaire middelen 
 

Complementaire middelen zijn alle middelen die nodig zijn om de waardeketen te overbruggen vanaf de 

technologische ontwikkeling tot bij de klant (zie boven, p.20). De toegang tot complementaire middelen 

kan onbelangrijk zijn, omdat de middelen gemakkelijk te verwerven zijn of nog niet bestaan (de 

technologie is bijvoorbeeld niet compatibel). Dit maakt dat de starter niet zal samenwerken om over de 

middelen te beschikken. Wanneer de toegang tot deze complementaire middelen voor de 

hoogtechnologische starter wel belangrijk is (de starter is afhankelijk), zal hij op zoek gaan naar 

samenwerkingsakkoorden om toegang te krijgen tot deze middelen (Gans et al., 2002). Dit komt 

bijvoorbeeld voor als een biotechnologiebedrijf een innovatie op de markt wil brengen. 

Ook de toegang tot complementaire middelen werd voor de vier domeinen van de waardeketen 

onderzocht: technologische ontwikkeling, productie, marketing en distributie. We testen achtereenvolgens 

of de toegang tot complementaire middelen op de verschillende domeinen leidt tot meer samenwerking op 

dat domein. We formuleren dus een tweede hypothese als volgt: 

Hypothese 2: Hoe belangrijker de toegang tot complementaire middelen op een bepaald vlak, hoe meer de 

hoogtechnologische starter samenwerkt op dat vlak (technologische ontwikkeling, productie, marketing en 

distributie). 

5.3 Invloed aanwezige kennis en vaardigheden in het oprichtersteam 

 

Vervolgens bekijken we de invloed van het oprichtersteam. Zoals eerder (zie boven, p.40) besproken 

vallen de kennis en vaardigheden van de starter samen met de competenties van het oprichtersteam 

(Colombo & Piva, 2008). Wanneer er veel commerciële ten opzichte van technologische kennis aanwezig 

is in het oprichtersteam, hoeft de starter niet samen te werken om over competenties te beschikken wat 

betreft marketing en distributie. Voor technologische ontwikkeling en productie zal de starter echter wel 

samenwerken. 

Hypothese 3: Hoe groter de commerciële ten opzichte van technologische kennis aanwezig in een 

startende onderneming, hoe minder deze samenwerkt op het vlak van marketing en distributie en hoe meer 

op het vlak van technologische ontwikkeling en productie. 
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5.4 Invloed ondersteuning 
 

Als laatste determinant van samenwerking bekijken we de invloed van ondersteuning door een derde partij 

op samenwerking. We bestuderen eerst het effect van de ondersteuning van een moederorganisatie op haar 

academische of corporate spin-off en vervolgens de rol die Venture Capitalists spelen op de market for 

ideas. 

5.4.1 Academische Spin-off 

 

Universiteiten ondersteunen academische spin-offs door bepaalde diensten te voorzien (Colombo & Piva, 

2008). Ze realiseren zo een specifieke samenwerkingsvorm op het gebied van technologische 

ontwikkeling. Een universiteit vergemakkelijkt ook het in contact komen met partners voor de 

technologische ontwikkeling (Colombo et al., 2006). 

Academische spin-offs hebben een groot tekort voor wat betreft de kennis en vaardigheden om een 

technologie op de markt te brengen (Colombo & Piva, 2008). Om dit tekort te overbruggen kunnen ze 

beroep doen op partners. De wetenschappelijke en technologische kennis aanwezig in een academische 

spin-off, maakt hen tot een aantrekkelijke partner (zie boven, p.44). 

Hypothese 4a: Academische spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische ontwikkeling, 

productie, marketing en distributie. 

5.4.2 Corporate Spin-off 

 

We gaan ervan uit dat een moederbedrijf een spin-off opricht om een nieuwe technologie te exploreren 

(zie boven, p.45). Het moederbedrijf zal de samenwerking op het vlak van technologische ontwikkeling 

met andere onderzoeksinstellingen dan ook verder stimuleren. 

Het moederbedrijf beschikt zelf over de middelen om de nieuwe technologie van de spin-off te 

commercialiseren (Parhankangas & Arenius, 2003). Corporate spin-offs werken in sterke mate samen met 

het moederbedrijf voor de productie, marketing en distributie. 

Hypothese 4b: Corporate spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische ontwikkeling, 

productie, marketing en distributie. 
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5.4.3 Venture Capitalist ondersteuning 

 

Venture Capitalists zijn een belangrijke tussenpersoon op de market for ideas (zie boven, p.49). Verder 

hebben VC’s nog om verschillende redenen een positieve invloed op het sluiten van 

samenwerkingsakkoorden door de starter (Hsu, 2004b; Colombo et al., 2006; zie boven, p.49). 

Hypothese 4c: Ondersteuning door Venture Capitalists zorgt voor meer samenwerking op het gebied van 

technologische ontwikkeling, productie, marketing en distributie. 

 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de hypothesen. Er staat een ‘+’ wanneer een positief effect 

verwacht wordt, een ‘0’ als er geen hypothese geformuleerd werd en een ‘-‘ indien een negatief effect 

verwacht wordt. 

 

Tabel 3: Overzicht onderzoekshypothesen: samenwerking 

 

    Technologische 

ontwikkeling 
Productie Marketing Distributie 

 

    

Hypothese 1a 
Sterke Formele 

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 1b 
Sterke Informele  

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 2 
Complementaire  

+ + + + 
middelen 

Hypothese 3 

Commerciële tov 

technologische 

expertise 

+ + - - 

Hypothese 4a ASO + + + + 

Hypothese 4b CSO + + + + 

Hypothese 4c VC + + + + 
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5.5 Controlevariabelen 
 

We houden rekening met enkele variabelen waarvan verwacht wordt dat ze een invloed hebben op de 

afhankelijke variabele (samenwerking), maar die geen deel uitmaken van het onderzoeksopzet. 

Leeftijd 

Naarmate een starter ouder is, werkt deze in sterkere mate samen met zijn partners. Dit komt doordat de 

partners elkaar beter leren kennen en er meer vertrouwen is (Zajac & Olsen, 1993; Das & Teng, 1998). 

Grootte 

Innovatieve starters houden zich in aanvangsfase enkel bezig met onderzoek en ontwikkeling van hun 

technologie. Wanneer ze groter worden en over meer middelen beschikken, kunnen ze ook andere functies 

in de waardeketen uitoefenen (Colombo et al., 2006). Kleinere ondernemingen zullen dus meer 

samenwerking zoeken op het vlak van productie, marketing en distributie. Op het vlak van technologische 

ontwikkeling geldt echter het omgekeerde: kleine ondernemingen hebben niet genoeg middelen om deze 

samenwerking te beheren. Hier geldt dus hoe groter de onderneming, hoe meer samenwerking. De grootte 

van de starter wordt gemeten door de totale middelen (total assets) na te gaan (Eisenhardt & Schoonhoven, 

1996). 

Vroegere ondernemers in het oprichtersteam 

Vroegere innovatieve ondernemers hebben zelf reeds commerciële ervaring opgedaan en weten hoe ze een 

innovatie succesvol op de markt moeten brengen (Colombo et al., 2006). Hoe meer vroegere ondernemers 

er in het oprichtersteam zitten, hoe minder de starter zal samenwerken op het vlak van marketing en 

distributie. 

Sector 

De beschermingsmethoden die gebruikt worden en hun effectiviteit verschillen in grote mate binnen en 

tussen sectoren. In de ICT-sector is de beschermbaarheid door intellectueel eigendom moeilijk af te 

dwingen omdat concurrenten eenvoudig rondom het eigendomsrecht kunnen innoveren (Schilling, 2008). 

In sectoren zoals biotechnologie en farmacie werkt het intellectueel eigendomsrecht echter zeer goed als 

beschermingsmechanisme. Dit wordt bevestigd in een studie van Levin et al. (1987) waarin aangetoond 

wordt dat de effectiviteit van patenten veel hoger is voor de chemische industrie dan voor de 

computerindustrie. Verder kunnen industriële processen moeilijk beschermd worden via formele rechten, 

men moet hiervoor steunen op eerder informele methoden.  
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De afhankelijkheid van complementaire middelen verschilt ook van sector tot sector. In bepaalde sectoren 

zijn immers minder grote investeringen in complementaire middelen nodig, denken we maar aan het 

oprichten van een internetbedrijf. Ook de mate van consolidatie en dus de macht van de marktspelers 

verschilt over de sectoren heen. Ten slotte verschilt ook de mate waarin Venture Capitalists aanwezig zijn 

in verschillende sectoren. 
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6 Onderzoeksresultaten 
 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan wat de determinanten van samenwerking zijn in de go-to-market 

strategie voor Vlaamse hoogtechnologische starters. We onderzoeken de hypothesen die in het vorige deel 

geformuleerd werden. 

We bespreken eerst de steekproef en de gegevensverzameling. Dan gaan we iets dieper in op enkele 

algemene kenmerken van de steekproefpopulatie. Een onderdeel daarvan is het classificeren van de 

starters volgens het model van Gans en Stern. Vervolgens overlopen we kort de gebruikte methoden en 

variabelen, waarna we de resultaten van zowel de univariate als de multivariate analysetechnieken 

bespreken. Na het besluit van dit empirisch gedeelte geven we nog enkele beperkingen van het onderzoek 

en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

6.1 Steekproef 

 

De ondernemingen binnen de steekproef: 

• Zijn gevestigd in Vlaanderen 

• Zijn jonge bedrijven (opgericht tussen 1993 en 2007) 

• Hebben een eigen O&O afdeling 

• Ontwikkelen producten en/of diensten gebaseerd op een eigen technologie 

• Brengen producten en/of ideeën naar de markt 

• Zijn zowel academische spin-offs, corporate spin-offs als zelfstandige starters 

 

Vlaanderen heeft een kleine exportgeoriënteerde economie en wordt beschouwd als een opkomende 

hoogtechnologische regio, waarin een snelle convergentie plaatsvindt tussen oude en nieuwe 

technologieën (Cantwell & Immarino, 2001). Deze regio heeft een relatief hoge O&O-intensiteit 

vergelijkbaar met landen als Denemarken en Frankrijk. Slechts enkele Europese landen (Zweden, 

Duitsland en Finland) hebben een hogere O&O-intensiteit (Clarysse, Knockaert & Lockett, 2007). 
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6.2 Gegevensverzameling 
 

Een gestructureerde vragenlijst, gebaseerd op de literatuurstudie, werd verspreid onder deze 

ondernemingen. De vragenlijst was online beschikbaar via www.checkmarket.com, de gebruikte vragen 

staan in bijlage. 

Dit onderzoek vond plaats binnen een ruimer kader waarin op zoek werd gegaan naar de innovatienoden 

van hoogtechnologische Vlaamse starters. Het werd uitgevoerd door de Universiteit van Gent in opdracht 

van het IWT (Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in 

Vlaanderen). 

Voor de datacollectie gebruikten we de Total Design Method (TDM), waarmee bedoeld wordt dat 

potentiële respondenten via verschillende kanalen aangespoord werden de vragenlijst te beantwoorden. 

Een eerste e-mail vertrok vanuit het IWT, gevolgd door een brief een week later. Dit resulteerde in een 

respons van 37 ingevulde vragenlijsten. Een intensieve opvolging, waarbij we de potentiële respondenten 

telefonisch contacteerden, volgde. Daarnaast ontvingen de potentiële respondenten ook een e-mail vanuit 

de Universiteit van Gent. 

Het onderstaande schema geeft de respons op de vragenlijst weer. 
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Figuur 9: Overzicht van responsgraad11 12 
 

 

106 respondenten vulden de vragenlijst in, waarvan de grote meerderheid volledig. 10 van deze 

respondenten bleek op het moment van ondervraging ouder te zijn dan 15 jaar, waardoor ze uit de 

steekproef werden genomen. Van de overblijvende 96 cases, waren er 12 niet bruikbaar voor verdere 

analyse. Er blijven dus 84 cases over van de 238 potentiële antwoorden, wat overeenkomt met een 

responsgraad van 35%. 

We weten niet of de starters die niet geantwoord hebben, verschillen van diegene die wel meewerkten. Dit 

zal dan ook geen invloed hebben op de resultaten. Slechts een 20-tal bedrijven gaf aan niet te willen 

meewerken aan het onderzoek. 

  

                                                           
11 HITO DB: deze database werd gemaakt door het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (STOIO). 
De database bevat 205 Vlaamse hoogtechnologische starters. Meer informatie staat op deze site: 
http://www.ondernemerschap.be/en/project-1-2-1--hito-174.aspx 
12 SEBECO DB: SEBECO is een call center bedrijf, waarop beroep werd gedaan om starters te identificeren die tot 
de doelgroep behoren 

297 bedrijven voor datacollectie 

12 onvolledig 

59 undeliverables 

219 uit HITO DB 

238 potentiële antwoorden 

78 uit SEBECO DB 

113 non-responses 106 positieve antwoorden  19 negatieve antwoorden 

84 volledige cases 

10 ondernemingen 

te oud 
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6.3 Kenmerken steekproefpopulatie 
 

We bespreken eerst de algemene kenmerken van de steekproefpopulatie: leeftijd, sector, grootte, 

oprichtersteam. Daarna beschrijven we de kenmerken waarop het onderzoek gericht is: samenwerking, 

beschermbaarheid, complementaire middelen, expertise oprichtersteam en ondersteuning. 

Leeftijd 

We maken uit de database een selectie op basis van de leeftijd. Als starter beschouwen we de 

ondernemingen die maximaal 15 jaar oud zijn. Omdat niet alle ondernemingen het jaar van oprichting 

invulden in de gestructureerde vragenlijst, werden ontbrekende waarden in de BEL-FIRST13 databank 

opgezocht. 

Tabel 4: Leeftijd van de steekproefpopulatie 

Minimum Maximum Gemiddelde s.d. Mediaan 

2 15 8.34 3.23 8 

N=84 (s.d. = standaard deviatie) 

De gemiddelde leeftijd van de hoogtechnologische starters in deze steekproef is iets meer dan 8 jaar. De 

opgelegde maximumleeftijd is 15 jaar. 

In onderstaande figuur staat het aantal starters opgericht per jaar. De meerderheid werd opgericht rond de 

eeuwwisseling. Dit is het moment waarop de dot-com bubble14 een hoogtepunt bereikte. 

Figuur 10: Aantal starters opgericht per jaar 

 
                                                           
13 BEL-FIRST databank: een financiële databank die gedetailleerde financiële informatie bevat, zoals bijvoorbeeld 
financiële jaarrekeningen van meer dan 320 000 Belgische ondernemingen. 
14 Ondernemingen in de internetsector en verwante domeinen kenden een enorme groei in deze periode, tot de bubble 
uiteenspatte. 
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Sector 

Vervolgens analyseren we de sectoren waarin de starters van de steekproef actief zijn. We gaan hiervoor 

uit van de Nace-code15, te vinden in de BEL-FIRST databank. Uit deze codes blijkt dat er zich vooral 

ondernemingen uit de ICT-sector (39%) in de steekproef bevinden. De overige ondernemingen waren 

bijvoorbeeld vervaardigers van chemische, pharmaceutische, biotechnologische, elektronische of 

synthetische producten. 

Grootte 

Om de grootte van de starters na te gaan, kunnen we verschillende variabelen bekijken (zoals werknemers, 

omzet,…). We kiezen er echter voor om verder te werken met de totale waarde van de middelen van de 

starter (Eisenhardt & Schoonhoven, 1996). 

Tabel 5: Grootte van de starter 

 Gemiddeld s.d. Minimum Maximum N 

Aantal voltijdse equivalenten 16 26 1 180 77 

Omzet 3 680 484 9 866 967 15 000 67 000 000 69 

Totale waarde van de middelen 4 385 000 11 223 000 38 000 57 089 000 74 

Onderstaande figuur geeft zicht op de spreiding van de totale middelen. 

Figuur 11: Frequentie waarde van de middelen van de starters 

 

                                                           
15 De Nace-code wordt gebruikt om bedrijven op te delen in sectoren. De code geeft de hoofdactiviteit weer. 
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We zien dat de totale waarde van de middelen voor meer dan de helft van de starters minder dan € 1 

miljoen is. 

Kenmerken oprichtersteam 

Enkele kenmerken van het oprichtersteam staan in onderstaande tabel. 

Tabel 6: Kenmerken van het oprichtersteam 

 Gemiddelde s.d. Min Max Mediaan N 

Aantal oprichters 2.20 1.20 1 6 2 75 

Aantal oprichters dat heeft samengewerkt vóór 
opstart van het bedrijf? 

1.83 1.25 0 5 2 72 

Aantal dat reeds bedrijf heeft opgericht 1.09 0.95 0 4 1 79 

 

Het aantal oprichters is gemiddeld 2.20 en ze hebben bijna steeds voorheen samengewerkt. Bovendien 

heeft gemiddeld één van de oprichters reeds vroeger een onderneming opgericht.  

Samenwerking 

Het opzet van dit onderzoek is de samenwerking van hoogtechnologische Vlaamse starters per 

activiteitsdomein na te gaan. Hiervoor werd gepeild naar de mate van samenwerking (schaal van 1 tot 7) 

per domein. Verder werd ook gevraagd naar het aantal samenwerkingsverbanden sinds opstart per domein 

(tweede kolom onderstaande tabel). Ten slotte gingen we na hoe belangrijk (schaal van 1 tot 7) de 

samenwerking is voor de onderneming (zie derde kolom). 

Tabel 7: Samenwerking 

 Gemiddelde 
mate van 

samenwerking 
(en s.d.) 

Gemiddeld aantal 
samenwerkingsverban

den sinds opstart 
(en s.d.) 

Gemiddeld 
belang van 

samenwerking 
(en s.d.) 

Technologische 
Ontwikkeling 

3.30 
(1,97) 

1.28 
(1,44) 

4.37 
(2,18) 

Productie 3.99 
(2,22) 

1.82 
(1,82) 

3.86 
(2,41) 

Marketing 3.33 
(1,98) 

0.91 
(2,10) 

3.59 
(2,14) 

Distributie 3.20 
(1,98) 

2.23 
(3,35) 

3.76 
(2,19 
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Op het gebied van productie werken starters over het algemeen in sterkere mate samen dan op het gebied 

van distributie (Repeated Measures: 5% sig.) en dan op het gebied van technologische ontwikkeling (10% 

sig.). Het gemiddeld aantal samenwerkingsverbanden sinds opstart is het grootst voor distributie en het 

kleinst voor marketing (Repeated Measures 5% sig.). Het belang van samenwerking is het grootst voor 

technologische ontwikkeling, de verschillen zijn echter niet significant. 

In onderstaande tabel staan de Pearson correlatiecoëfficiënten16 tussen de mate van samenwerking op de 

verschillende domeinen. 

Tabel 8: Correlatie mate van samenwerking op verschillende domeinen 

Technologische ontwikkeling 1    
Productie 0.439*** 1   
Marketing 0.170 0.005 1  
Distributie 0.328*** 0.272** 0.467*** 1 

 
Technologische 
ontwikkeling 

Productie Marketing Distributie 

*=p<.10, **= p<.05, ***=p<.01 

We zien enkele duidelijke verbanden. Een starter die samenwerkt voor technologische ontwikkeling, 

werkt vaak ook samen voor productie (en vice versa). Dit is logisch aangezien deze activiteiten in elkaars 

verlengde liggen. Ook voor samenwerking op het vlak van marketing en distributie is er een zelfde logisch 

verband. 

Verder zien we dat een starter die samenwerkt op het vlak van distributie, vaak ook samenwerkt voor de 

andere activiteitsdomeinen. 

Beschermbaarheid van innovaties 

Om de beschermbaarheid van de (technologische) innovatie na te gaan werd aan de starters gevraagd hoe 

belangrijk verschillende methoden (patenten, copyrights, geheimhouding, contracten,…) zijn om hun 

innovatie te beschermen (1=totaal onbelangrijk; 7=heel belangrijk). Het resultaat daarvan staat in 

onderstaande tabel. 

De verschillende beschermingsmethodes splitsen we op in formele en informele. Over het algemeen stelt 

men dat formele beschermbaarheid sterker is dan informele (Hurmelinna et al., 2005). 

                                                           
16 De correlatiecoëfficiënt meet de sterkte van de associatie tussen twee variabelen en neemt een waarde aan tussen    
-1 (perfect negatief verband) en +1 (perfect positief verband). 
Bij een waarde van 0 is er absoluut geen lineair verband. 
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De formele methoden zijn: copyrights (auteursrecht), handelsgeheim, patenten, trademarks 

(handelsmerken), en design right (modellenrecht). Aangezien Cronbach’s Alpha voor deze variabelen 0.80 

is, kunnen we deze als één concept beschouwen. 

De informele methoden zijn: geheimhouding, complexiteit van het productontwerp of 

technologieplatform, snelheid waarmee marktaandeel verworven wordt, contracten (bv. 

samenwerkingsovereenkomst), niet-concurrentiebeding in arbeidscontracten, snelle standaardisatie, 

gebruik van paswoorden en beperking van de interne mobiliteit van personeel. Cronbach’s Alpha is voor 

deze variabelen iets lager (0.60), maar nog steeds groot genoeg om de items samen te nemen als 

‘informele bescherming’. Geheimhouding en complexiteit van het productontwerp en technologieplatform 

zijn de belangrijkste informele beschermingsmethoden, beperking van de interne mobiliteit van het 

personeel de minst belangrijke (zie tabel). 

Tabel 9: Belang formele en informele beschermingsmethoden 

Hoe belangrijk zijn volgende methodes voor bescherming van innovatie 
(1= totaal onbelangrijk – 7= heel belangrijk) 

Gemiddelde s.d. N 

Formele beschermingsmethoden    

Copyrights (auteursrecht) 3.78 2.05 79 

Handelsgeheimen 3.48 1.93 77 

Trademarks (handelsmerken) 3.43 1.97 79 

Patenten 3.37 2.10 79 

Design (modellenrecht) 2.96 1.83 78 

Informele beschermingsmethoden    

Geheimhouding 5.47 1.58 79 

Complexiteit van het productontwerp of technologieplatform 5.22 1.37 79 

Snelheid waarmee marktaandeel verworven wordt 4.71 1.99 78 

Contracten (bv. Samenwerkingsovereenkomsten) 4.67 1.60 79 

Niet-concurrentiebeding in arbeidscontracten 4.02 1.81 80 

Snelle standaardisatie 3.90 1.76 78 

Gebruik van paswoorden 3.56 2.02 80 

Beperking van de interne mobiliteit van personeel 2.19 1.38 78 
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In onderstaande tabel staat de gemiddelde belangrijkheid van beide soorten beschermingsmethoden 

(waarbij dus de formele beschermingsmethoden één concept vormen en de informele één concept). 

Tabel 10: Belang van formele en informele bescherming 

 Gemiddelde s.d. 
Belang van formele bescherming 3.38 1.47 
Belang van informele bescherming 4.21 0.88 
 

Het belang van informele bescherming is belangrijker (Paired Samples T-test & Wilcoxon test: 1% sig.) 

dan het belang van informele bescherming. 

De correlatie tussen formele en informele beschermbaarheid is vrij hoog (.53; 1% sig. verschillend van 

nul). Dit wil zeggen dat als het belang van formele bescherming hoog is, het belang van informele 

bescherming ook hoog is (en vice versa). 

Complementaire middelen 

In de gestructureerde vragenlijst werd gevraagd hoe belangrijk de toegang tot competenties en middelen 

(op vlak van technologische ontwikkeling, productie, marketing, distributie) is. Het resultaat hiervan staat 

in onderstaande tabel. 

Tabel 11: Belang van de toegang tot complementaire middelen 

Hoe belangrijk is de toegang tot deze competenties en middelen voor uw 
bedrijf? (1= totaal onbelangrijk – 7=heel belangrijk) 

Gemiddelde s.d. N 

Capaciteit om de technologie en de applicaties technisch te ontwikkelen 5.87 1.25 79 

Capaciteit om te produceren 4.67 1.92 79 

Capaciteit om de technologie, product of dienst te verkopen op vlak van marketing 5.01 1.43 80 

Capaciteit om de technologie, product of dienst te verkopen op vlak van 
distributiekanalen 

4.38 1.62 79 

 

Hieruit blijkt dat toegang tot middelen voor technologische ontwikkeling significant belangrijker is dan 

toegang tot middelen voor de andere domeinen (Repeated Measures: 5% sig.). Dit was te verwachten, 

gezien de steekproef uit hoogtechnologische starters bestaat. 
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Marktpositie volgens Gans en Stern 

Om tot het model van Gans en Stern (zie boven, p.34) te komen, combineren we de factoren 

beschermbaarheid van de innovatie en belang van toegang tot complementaire middelen. 

Gans et al. (2002) gebruiken in eigen onderzoek de formele beschermbaarheid om na te gaan of de starter 

de effectieve ontwikkeling door een gevestigd bedrijf kan tegenhouden. Informele bescherming is echter 

belangrijker dan formele voor de steekproefpopulatie (zie boven, p.68). We maken dan ook een tweede 

model waarbij informele beschermbaarheid als factor in het model wordt gebruikt. 

De beschermbaarheid is hoog als het belang van de (in)formele beschermingsmethoden groter is dan 4 (op 

een schaal van 1 tot 7), in het andere geval is de beschermbaarheid laag. 

Om vervolgens de vraag te beantwoorden of complementaire middelen van een gevestigd bedrijf 

bijdragen tot het waardevoorstel van de nieuwe technologie kijken we naar de variabele “Belang van 

toegang tot complementaire middelen”. Indien de respondent meer dan 4 antwoordde (op een schaal van 

7), beschouwen we de toegang als belangrijk. In het andere geval is de toegang onbelangrijk. 

Hieronder staat tweemaal het model van Gans en Stern, de eerste keer met formele beschermbaarheid en 

de tweede keer met informele beschermbaarheid als determinant. 

Tabel 12: Marktpositie (formele beschermbaarheid) 

  Toegang tot complementaire middelen 

  Onbelangrijk Belangrijk 

Formele 
beschermbaarheid 

LAAG 
ATTACKER 

N=12 
REPUTATION BASED TRADER 

N=38 

HOOG 
GREENFIELD 

N=5 
IDEA FACTORY 

N=20 

Totaal = 75 
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Tabel 13: Marktpositie: (informele beschermbaarheid) 

  Toegang tot complementaire middelen 

  Onbelangrijk  Belangrijk  

Informele 
beschermbaarheid 

LAAG 
ATTACKER 

N=7 
REPUTATION BASED TRADER 

N=19 

HOOG 
GREENFIELD 

N=10 
IDEA FACTORY 

N=39 

Totaal = 75 

We zien hier dat van de 38 starters die zich met de formele beschermbaarheid onder de ‘reputation based 

traders’ bevinden, de helft naar “idea factory” gaat wanneer de informele in plaats van de fomele 

beschermbaarheid beschouwd wordt. Deze moeten volgens de theorie minder op hun hoede zijn voor wie 

de partner precies is. Daarnaast gaan 5 starters over van ‘attacker’ naar ‘greenfield’ door de informele 

beschermbaarheid te beschouwen. Deze krijgen aldus de keuze tussen samenwerken of in concurrentie 

gaan. 

Over het algemeen kunnen we dus stellen dat starters meer (moeten) samenwerken wanneer de informele 

in plaats van de formele beschermbaarheid gebruikt wordt. 

Oprichtersteam 

In de vragenlijst werd gevraagd naar de ervaring van de oprichters. In onderstaande tabel staat de 

cumulatieve O&O en commerciële werkervaring van het oprichtersteam (in aantal jaren). 

Tabel 14: Ervaring van het oprichtersteam 

 Gemiddeld s.d. Minimum Maximum N 

Cumulatieve O&O werkervaring 18.60 17.34 0 75 66 

Cumulatieve commerciële werkervaring 16.67 19.03 0 80 67 

 

In het oprichtersteam blijkt er heel wat werkervaring te zijn, zowel wat betreft O&O (samen gemiddeld 

18.60 jaar) als commercieel (samen gemiddeld 16.67 jaar). 

In onderstaande figuur staat het aantal starters met een bepaald aantal jaar cumulatieve ervaring uitgezet. 
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Figuur 12: Frequentie ervaring van het oprichtersteam 

 

Wat opvalt is dat er heel veel (26) starters worden opgericht waarin de cumulatieve commerciële 

werkervaring nog geen 5 jaar is. Er zijn verder meer starters met meer dan 10 jaar werkervaring in O&O 

(39) dan starters met minder dan 10 jaar werkervaring in O&O (27). 

De proportie commerciële mensen ten opzichte van technologische mensen binnen de onderneming is op 

het moment van enquêtering 61%. Er is dus meer technologische expertise in het oprichtersteam dan 

commerciële, wat te verwachten is voor hoogtechnologische starters. 

Ondersteuning 

Gegevens over de relaties van een starter met een universiteit of moederbedrijf werden grotendeels uit de 

HITO-database gehaald. Daarin kan men de institutionele link van de starter terugvinden: academische 

spin-off, corporate spin-off of onafhankelijk. Voor de starters waarvoor geen informatie kon gevonden 

worden in deze database werd de bedrijfswebsite geraadpleegd. 

We vinden dat 18 van de 84 starters (of 22%) academische spin-offs zijn, in de steekproef zijn verder 12 

(14%) corporate spin-offs, maar de grote meerderheid is onafhankelijk (54 starters of 64%). 

Een laatste soort ondersteuning kan de starter genieten van Venture Capitalists. Om na te gaan of hiermee 

wordt samengewerkt, werd in de gestructureerde vragenlijst de vraag gesteld of de starter risicokapitaal 

heeft opgehaald. Van de 84 starters ontvingen er 25 Venture Capitalist ondersteuning (30%). 
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6.4 Methode en variabelen 
 

We onderzoeken de relatie tussen de verschillende onafhankelijke variabelen met samenwerking zowel 

met univariate als met multivariate analysetechnieken. 

6.4.1 Univariate analyse 

 

Bij de univariate analyse wordt de invloed van elke onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele 

(samenwerking) apart nagegaan. In onderstaande tabel staat een overzicht van de gebruikte variabelen bij 

deze analyses. 

Tabel 15: Overzicht van de variabelen voor de univariate analyse 

Variabele Beschrijving 

Samenwerking 
Mate waarin de starter samenwerkt op de verschillende domeinen 
(schaal van 1 tot 7) 

Onafhankelijke variabelen  

Formele 
beschermbaarheid 

Dummy die aangeeft of de formele beschermbaarheid zwak (0) of sterk 
(1) is. 
De beschermbaarheid is sterk als deze > 4 scoort op een schaal van 7. 

Informele 
beschermbaarheid 

Dummy die aangeeft of de informele beschermbaarheid zwak (0) of 
sterk (1) is. 
De beschermbaarheid is sterk als deze > 4 scoort op een schaal van 7. 

Belang van toegang tot 
complementaire 
middelen 

Dummy die aangeeft of de toegang tot de complementaire middelen op 
een bepaald domein belangrijk is (0 = neen; 1 = ja). 
De toegang is belangrijk als deze > 4 scoort op een schaal van 7. 

Commerciële tov 
technologische 
expertise 

Dummy, afgeleid van de proportie commerciële ten opzichte van 
technologische mensen in het oprichtersteam. 
(0 = minder commerciële dan technologische; 
1 = meer commerciële dan technologische) 

ASO Dummy, 1 als de starter een academische spin-off is. 
CSO Dummy, 1 als de starter een corporate spin-off is. 
VC Dummy, 1 als de starter VC ondersteuning geniet. 

 

 

De univariate analyse geeft een eerste indicatie over de determinanten van samenwerking. We gebruiken 

multivariate regressieanalyse om de invloed van de verschillende determinanten verder te onderzoeken. 
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6.4.2 Multivariate regressieanalyse 

 

Om de combinatie van factoren die samenwerking verklaren te beoordelen, gebruiken we de meervoudige 

regressie met de methode van de kleinste kwadraten (ordinary least squares – OLS). Met deze statistische 

methode is het mogelijk om elke onafhankelijke variabele te associëren met de afhankelijke variabele, 

waarbij gecontroleerd wordt voor de effecten van de andere onafhankelijke variabelen. In onderstaande 

tabel staat een overzicht van de gebruikte variabelen voor de multivariate analyse. 

Tabel 16: Overzicht van de variabelen voor de multivariate analyse 

Variabele Beschrijving 

Samenwerking 
Mate waarin de starter samenwerkt op de verschillende domeinen 
(schaal van 1 tot 7). 

Onafhankelijke variabelen  

Formele 
beschermbaarheid 

Dummy die aangeeft of de formele beschermbaarheid zwak (0) of sterk 
(1) is. 
De beschermbaarheid is sterk als deze > 4 scoort op een schaal van 7. 

Informele 
beschermbaarheid 

Dummy die aangeeft of de informele beschermbaarheid zwak (0) of 
sterk (1) is. 
De beschermbaarheid is sterk als deze > 4 scoort op een schaal van 7. 

Complementaire 
middelen 

Mate waarin de toegang tot complementaire middelen belangrijk is 
(schaal van 1 tot 7). 

Commerciële tov 
technologische 
expertise 

Proportie commerciële ten opzichte van technologische mensen in het 
oprichtersteam. 

ASO Dummy, 1 als de starter een academische spin-off is. 
CSO Dummy, 1 als de starter een corporate spin-off is. 
VC Dummy, 1 als de starter VC ondersteuning geniet. 
Controlevariabelen  
Leeftijd Aantal jaar sinds oprichting 

Total assets 
- Logaritme van de totale middelen van de starter in 2007 
- Totale middelen van de starter in 2007 (distributie) 

Vroegere ondernemers 
Aantal mensen in het oprichtersteam die reeds een onderneming 
oprichtten. 
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6.5 Resultaten 

6.5.1 Univariate analyse 

Beschermbaarheid van de (technologische) innovatie 

 

In een eerste test gingen we na of de mate van samenwerking groter is indien de formele 

beschermbaarheid sterk is. 

Hypothese 1a: Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van technologische 
ontwikkeling en productie als de formele beschermbaarheid hoog is. 

Tabel 17: Invloed van formele beschermbaarheid op de mate van samenwerking 

 
Formele beschermbaarheid: Gemiddelde (en s.d.) 

Zwak Sterk 

Technologische ontwikkeling 3.49 
(2.11) 

3.00 
(1.73) 

Productie 3.90 
(2.26) 

4.46 
(2.15) 

N 51 25 

 

We zien hier een positief verband voor productie en een negatief effect voor technologische ontwikkeling. 

De verschillen zijn echter niet significant. 

Een volgende reeks testen werd gedaan om de invloed van informele bescherming na te gaan. 

Hypothese 1b: Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van technologische 
ontwikkeling en productie als de informele beschermbaarheid hoog is. 

Tabel 18: Invloed van informele beschermbaarheid op de mate van samenwerking 

 

Informele beschermbaarheid 
Gemiddelde (en s.d.) 

Mann-Whitney 
U-test: level of 

significance Zwak Sterk 

Technologische ontwikkeling 3.31 
(2.06) 

3.37 
(2.00) 

 

Productie 3.36 
(1.93) 

4.44 
(2.32) 

Z = -2,027 
p < 0.05 

N 25 48 

 

Op beide domeinen wordt meer samengewerkt indien de beschermbaarheid sterk is, voor productie betreft 

dit een significant verschil (5% sig.).  
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Belang van de toegang tot complementaire middelen 

 

Vervolgens gingen we het belang van de toegang tot complementaire middelen op de verschillende 

domeinen na. 

Hypothese 2: Hoe belangrijker de toegang tot complementaire middelen op een bepaald vlak, hoe meer de 
hoogtechnologische starter samenwerkt op dat vlak (technologische ontwikkeling, productie, marketing en 
distributie). 

Tabel 19: Invloed van het belang van de toegang tot complementaire middelen op de mate van 
samenwerking 

 

Toegang tot complementaire middelen 
Gemiddelde (en s.d.) Mann-Whitney 

U-test: level of 
significance Onbelangrijk Belangrijk 

Technologische ontwikkeling 
3.54 

(1.98) 
3.29 

(2.00) 
 

Productie 
4.31 

(2.28) 
3.89 

(2.17) 
 

Marketing 
3.19 

(1.86) 
3.41 

(2.11) 
 

Distributie 
2.82 

(1.77) 
3.61 

(2.05) 
Z = -1,738 
p < 0,10 

 

Voor marketing en distributie wordt, in lijn met de hypothesen, meer samengewerkt als het belang van 

toegang toeneemt. Op het gebied van distributie is het verschil significant (10% sig.). 

De mate van samenwerking daalt op het domein van technologische ontwikkeling en productie als het 

belang van toegang stijgt. Tegen de verwachtingen in, zou de starter dus eerder geneigd zijn de middelen 

zelf te verwerven in het geval het belang van toegang groot is. 
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Oprichtersteam 

 

In onderstaande tabel wordt de invloed van de expertise van het oprichtersteam univariaat getest. 

Hypothese 3: Hoe groter de commerciële ten opzichte van technologische kennis aanwezig in een 
startende onderneming, hoe minder deze samenwerkt op het vlak van marketing en distributie en hoe meer 
op het vlak van technologische ontwikkeling en productie. 

Tabel 20: Invloed van de commerciële (ten opzichte van technologische) expertise van het 
oprichtersteam op de mate van samenwerking 

 
Proportie commerciële tov technologische mensen: 

Gemiddelde (en s.d.) 

 < 1 >= 1 

Technologische ontwikkeling 
3.28 

(1.97) 
3.44 

(2.06) 

Productie 
3.83 

(2.22) 
4.58 

(2.13) 

Marketing 
3.49 

(2.07) 
3.00 

(1.89) 

Distributie 
3.11 

(1.99) 
3.40 

(1.85) 

N 52 24 

 

Op het vlak van technologische ontwikkeling en productie wordt er meer samengewerkt indien er meer 

commerciële dan technologische expertise is in het oprichtersteam. Op het vlak van marketing wordt er 

minder samengewerkt als er meer commerciële ervaring is Dit is in lijn met hypothese 3. Op het vlak van 

distributie wordt er echter, tegen de verwachtingen in, meer samengewerkt. De verschillen zijn voor geen 

enkel domein significant. 
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Ondersteuning 

 

Ten slotte werd ook de invloed van ondersteuning univariaat getest. In onderstaande tabellen komen 

achtereenvolgens academische spin-offs, corporate spin-offs en starters met Venture Capitalist 

ondersteuning aan bod. 

Hypothese 4a: Academische spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische ontwikkeling, 
productie, marketing en distributie. 

Tabel 21: Academische spin-offs en mate van samenwerking 

 

Academic spin-off: Gemiddelde (en s.d.) Mann-Whitney 
U-test: level of 

significance Neen Ja 

Technologische ontwikkeling 
3.13 

(1.93) 
4.12 

(2.00) 
Z = -1,653 
p < 0,10 

Productie 
3.87 

(2.26) 
4.50 

 (2.13) 
 

Marketing 
3.34 

(1.95) 
3.47 

(2.21) 
 

Distributie 
3.02 

(1.90) 
3.76 

(2.25) 
 

N 63 18  

 

Academische spin-offs werken op elk gebied meer samen dan andere starters. Dit komt overeen met de 

hypothesen. Voor technologische ontwikkeling is dit verschil significant (10% sig.). 
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Hypothese 4b: Corporate spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische ontwikkeling, 
productie, marketing en distributie. 

Tabel 22: Corporate spin-offs en mate van samenwerking 

 

Corporate spin-off: Gemiddelde (en s.d.) 

Neen Ja 

Technologische ontwikkeling 3.27 
(1.91) 

3.62 
(2.29) 

Productie 4.11 
(2.23) 

3.31 
(2.21) 

Marketing 3.38 
(1.96) 

3.25 
(2.18) 

Distributie 3.19 
(2.03) 

3.08 
(1.75) 

N 69 12 

 

De mate van samenwerking voor corporate spin-offs is enkel hoger voor technologische ontwikkeling, de 

verschillen zijn echter niet significant. 

Hypothese 4c: Ondersteuning door Venture Capitalists zorgt voor meer samenwerking op het gebied van 
technologische ontwikkeling, productie, marketing en distributie. 

Tabel 23: Starters met Venture Capital ondersteuning en mate van samenwerking 

 

Venture Capitalist ondersteuning: Gemiddelde (en s.d.) 

Neen Ja 

Technologische ontwikkeling 3.29 
(2.03) 

3.32 
(1.87) 

Productie 4.04 
(2.19) 

3.88 
(2.35) 

Marketing 3.25 
(1.93) 

3.52 
(2.14) 

Distributie 3.12 
(1.96) 

3.36 
(2.04) 

N 56 25 

 

De mate van samenwerking neemt toe voor marketing en distributie indien de starter Venture Capitalist 

ondersteuning geniet, voor productie neemt de samenwerking af. De verschillen zijn echter niet 

significant.  
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Besluit 

 

We kunnen besluiten dat de univariate analyse de volgende hypothesen significant bevestigt: 

Hypothese 1b: Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van productie als de 

informele beschermbaarheid hoog is. 

Hypothese 2: Hoe belangrijker de toegang tot complementaire middelen op het vlak van 

distributie, hoe meer de hoogtechnologische starters samenwerkt op dit domein. 

Hypothese 4a: Academische spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische 

ontwikkeling. 

In onderstaande tabel staat een overzicht, wanneer het vakje groen kleurt, betreft het een significant 

verschil. 

 

Tabel 24: Overzicht univariate testen 

 

    Technologische 

ontwikkeling 
Productie Marketing Distributie 

 

    

Hypothese 1a 
Sterke Formele 

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 1b 
Sterke Informele  

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 2 
Complementaire  

+ + + + 
middelen 

Hypothese 3 

Commerciële tov 

technologische 

expertise 

+ + - - 

Hypothese 4a ASO + + + + 

Hypothese 4b CSO + + + + 

Hypothese 4c VC + + + + 
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6.5.2 Multivariate regressieanalyse 

 

In onderstaande tabel staat een regressiemodel voor elk domein van samenwerking. Elk model bevat de 

verklarende variabelen waarvoor hypothesen werden opgesteld per domein van samenwerking. Verder 

zitten er ook controlevariabelen in de modellen. 

Tabel 25: Regressiemodel 

 Technologische 
ontwikkeling 

Productie Marketing Distributie 

Intercept 1,445 
(1,49) 

0,429 
(1,37) 

6,255** 
(1,26) 

2,536** 
(1,02) 

Formele 
beschermbaarheid 

-0,900 
(0,55) 

0,215 
(0,63) 

  

Informele 
beschermbaarheid 

0,608 
(0,54) 

1,267** 
(0,61) 

  

Belang van toegang tot 
complementaire middelen 

-0,141 
(0,17) 

-0,026 
(0,13) 

0,054 
(0,14) 

0,343** 
(0,14) 

Commerciële tov 
technologische mensen 

0,826** 
(0,30) 

0,782** 
(0,34) 

-0,661** 
(0,28) 

-0,060 
(0,30) 

ASO 1,237** 
(0,56) 

0,789 
(0,63) 

0,075 
(0,43) 

-0,079 
(0,44) 

CSO 1,120* 
(0,66) 

-0,288 
(0,75) 

VC -0,278 
(0,51) 

-0,771 
(0,57) 

Leeftijd 0,027 
(0,07) 

0,147* 
(0,08) 

-0,179** 
(0,07) 

-0,067 
(0,07) 

Total assets 0,500 
(0,34) 

0,392 
(0,39) 

-0,149 
(0,31) 

0 
(0,00) 

Vroegere ondernemers 
 

 -0,815** 
(0,23) 

-0,290 
(0,24) 

Gecorrigeerde R²  ,10 ,08 ,16 ,07 
N 83 83 83 83 
F 2,03 1,80 3,67 1,98 
Prob. model ,048 ,083 0,003 ,078 
*p<.10, **p<.05 

De coëfficiënten staan weergegeven, de standaardafwijkingen staan tussen haakjes. 
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Beschermbaarheid van de (technologische) innovatie 

 

In lijn met hypothese 1b (Een hoogtechnologische starter werkt meer samen op het vlak van 

technologische ontwikkeling en productie als de informele beschermbaarheid hoog is) zien we dat sterkere 

informele beschermbaarheid leidt tot meer samenwerking op het vlak van productie. 

Belang van de toegang tot complementaire middelen 

 

Hypothese 2 (Hoe belangrijker de toegang tot complementaire middelen op een bepaald vlak, hoe meer de 

hoogtechnologische starter samenwerkt op dat vlak) wordt bevestigd op het vlak van distributie. 

Oprichtersteam 

 

Hypothese 3 (Hoe groter de commerciële kennis aanwezig in een startende onderneming, hoe minder deze 

samenwerkt op het vlak van marketing en distributie en hoe meer op het vlak van technologische 

ontwikkeling en productie) wordt bevestigd voor de domeinen technologische ontwikkeling, productie en 

marketing. Voor distributie is het effect niet significant. 

Ondersteuning 

 

Voor de hypothesen over de invloed van verschillende vormen van ondersteuning, zien we een positief 

effect op technologische ontwikkeling voor academische en corporate spin-offs. Dit is duidelijk in lijn met 

de hypothesen 4a en 4b (Academische en corporate spin-offs werken meer samen op het gebied van 

technologische ontwikkeling). 
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Relatief belang verklarende variabelen17 

 

Zoals in bovenstaande tabel (zie tabel 25) te zien is, hebben de modellen een vrij lage gecorrigeerde R² 

(0,10; 0,08; 0,16; 0,07). Dit wil zeggen dat de onafhankelijke variabelen slechts een klein deel van de 

variatie verklaren en dat er dus andere factoren zijn die in belangrijke mate samenwerking bepalen (zie 

onder, p.89). 

Om het belang van de determinanten bij het verklaren van de afhankelijke variabele na te gaan, bestuderen 

we hoe de gecorrigeerde R² voor elk model wijzigt wanneer er een determinant aan toegevoegd wordt. Op 

die manier zien we welke variabelen een belangrijk deel van de variatie verklaren (zie tabel 26). We 

beginnen steeds met een model waar enkel de controlevariabelen in staan. 

Tabel 26: Wijziging in de gecorrigeerde R² 

 Technologische 
ontwikkeling 

Productie Marketing Distributie 

Controlevariabelen 0,021 -0,014 0,126 0,021 
+ (In)Formele 
beschermbaarheid 

0,018 0,027   

+ Belang van toegang 
tot complementaire 
middelen 

0,017 0,017 0,119 0,087 

+ Commerciële tov 
technologische 
mensen 

0,064 0,073 0,170 0,075 

+ Tussenpersoon 0,100 0,080 0,162 0,066 

 
Technologische ontwikkeling 

De gecorrigeerde R² neemt in grote mate toe als de determinant “Commerciële ten opzichte van 

technologische mensen” wordt toegevoegd en ook “Tussenpersoon” heeft een belangrijke invloed. 

Productie 

Om samenwerking op het vlak van productie te verklaren zijn vooral informele beschermbaarheid en de 

commerciële expertise belangrijk. 

  

                                                           
17 De determinatiecoëfficiënt (R²) is een maatstaf voor de sterkte van de associatie. Het is de verhouding tussen het 
deel van de variatie dat door het regressiemodel wordt verklaard en de totale variatie rond het gemiddelde van de 
afhankelijke variabele. Het toevoegen van variabelen doet steeds de determinatiecoëfficiënt stijgen. Omdat deze 
stijging niet altijd betekenisvol is, wordt de gecorrigeerde R² gebruikt. 
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Marketing 

Op het vlak van marketing heeft het basismodel met enkel controlevariabelen reeds een relatief hoge 

gecorrigeerde R². De proportie commerciële ten opzichte van technologische mensen brengt de 

gecorrigeerde R² op een nog hoger niveau. 

Distributie 

Enkel het belang van de toegang tot complementaire middelen doet de R² in belangrijke mate stijgen voor 

samenwerking op het vlak van distributie. 

 

Aan de basis van een regressieanalyse ligt de assumptie van het ontbreken van multicollineariteit18 (ofwel 

sterke samenhang) tussen de verklarende variabelen. Om dit na te gaan deden we verschillende testen. 

De hoogste bivariate correlatiecoëfficiënt voor de vier modellen is die tussen formele en informele 

beschermbaarheid (0,52) en is minder dan de maximale waarde van 0,60. Ook de Condition index geeft 

aan dat er geen multicollineariteit is, het maximum van de vier modellen is 21,68 (Condition index moet 

lager zijn dan 30). Ten slotte geeft ook de Tolerance aan dat er geen probleem is: de minimale waarde is 

0,643 wat ruim boven het minimum van 0,5 is. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de 

extreme waarden voor de verschillende modellen. 

 

Tabel 27: Multicollineariteit 

 Technologische 
ontwikkeling 

Productie Marketing Distributie 

Maximale bivariate 
correlatie (< 0,60) 

0,515 0,515 0,410 0,410 

Maximale condition 
index (< 30) 

21,68 17,99 17,53 12,51 

Minimale  tolerance 
(> 0,50) 

0,659 0,643 0,771 0,855 

 

  

                                                           
18 Indien er wel multicollineariteit is kunnen de effecten van de variabelen, waartussen een te hoge correlatie is,  in 
het model niet uit elkaar gehouden worden. 
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Besluit 

 

We besluiten ten eerste dat de resultaten van de univariate analyse bevestigd worden door de multivariate 

regressieanalyse. De hypothesen die daarbovenop significant aangetoond worden door de 

regressiemodellen zijn de volgende: 

Hypothese 3: Hoe groter de commerciële ten opzichte van technologische kennis aanwezig in een 

startende onderneming, hoe minder deze samenwerkt op het vlak van marketing en hoe meer op 

het vlak van technologische ontwikkeling en productie. 

Hypothese 4b: Corporate spin-offs werken meer samen op het gebied van technologische 

ontwikkeling. 

 

Een overzicht van de resultaten van de multivariate analyse staat in onderstaande tabel. De groene vakken 

geven de significante effecten aan. 

 

Tabel 28: Overzicht multivariate testen 

 

    Technologische 

ontwikkeling 
Productie Marketing Distributie 

 

    

Hypothese 1a 
Sterke Formele 

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 1b 
Sterke Informele  

+ + 0 0 
Beschermbaarheid 

Hypothese 2 
Complementaire  

+ + + + 
middelen 

Hypothese 3 

Commerciële tov 

technologische 

expertise 

+ + - - 

Hypothese 4a ASO + + + + 

Hypothese 4b CSO + + + + 

Hypothese 4c VC + + + + 
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6.6 Discussie 
 

In dit onderdeel vergelijken we de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek met andere studies (Gans 

et al., 2002; Colombo et al., 2006, Heirman & Clarysse, 2005) en geven we mogelijke verklaringen voor 

bevindingen die ingaan tegen de verwachtingen. 

Beschermbaarheid van de (technologische) innovatie 

Gans et al. (2002) analyseren het effect van formele beschermbaarheid (patenten en handelsgeheim) en 

besluiten dat er over het algemeen meer samengewerkt wordt, indien een starter over formele bescherming 

beschikt. In dit onderzoek vinden we echter geen significante effecten van formele beschermbaarheid. 

We vinden wel dat informele beschermbaarheid belangrijker is voor hoogtechnologische starters dan 

formele beschermbaarheid. Dit is in lijn met onderzoek van Veugelers (1998), die vond dat voor het 

beschermen van een innovatie informele strategieën (geheimhouding, complexiteit en time-to-market) 

belangrijker zijn dan patenten. 

Er zijn hiervoor verschillende verklaringen mogelijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat enkel informele 

beschermbaarheid effectief is voor de starter, omdat concurrenten rondom intellectueel eigendomsrecht 

kunnen innoveren (Schilling, 2008). Er bevinden zich in dit onderzoek heel wat starters uit de ICT-sector, 

waar dit probleem zich typisch voordoet (Levin et al., 1987). Een andere verklaring is de lage kost die 

gepaard gaat met informele bescherming, daar waar formele bescherming (bv. patenten) tijdrovend en 

duur kan zijn (Schilling, 2008). 

Sterke informele beschermbaarheid leidt tot meer samenwerking op het vlak van productie, maar heeft 

geen significant effect op het vlak van technologische ontwikkeling. Een verklaring zou kunnen zijn dat 

het risico van ongewenste overname te groot is bij samenwerking op technologisch vlak. 

Belang van de toegang tot complementaire middelen 

In vroeger onderzoek (Gans et al., 2002; Colombo et al., 2006), waarbij samenwerking als een algemeen 

concept werd aanzien, vond men dat een groter belang van complementaire middelen leidt tot meer 

samenwerking. Door de opsplitsing in activiteitsdomeinen in dit onderzoek, zien we dat er op het vlak van 

distributie een significant positief effect is. Dit geldt niet voor de andere activiteitsdomeinen. 

Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de complementaire middelen op het vlak van technologische 

ontwikkeling, productie en marketing een kleine investering vergen (bijvoorbeeld in de ICT-sector), 

waardoor de starter dus in staat is deze middelen zelf te verwerven (Gans et al., 2002). 
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Oprichtersteam 

Uit ons onderzoek blijkt dat commerciële ervaring van het oprichtersteam een belangrijke invloed heeft op 

de verschillende domeinen van samenwerking. Dit resultaat ligt in het verlengde van onderzoek van 

Heirman en Clarysse (2005) waaruit blijkt dat de commerciële ervaring van het oprichtersteam een 

belangrijke determinant is van de groei van een hoogtechnologische starter. 

De commerciële ervaring van het oprichtersteam heeft geen significante invloed op samenwerking op het 

vlak van distributie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het belang van toegang tot complementaire 

middelen op dit vlak belangrijker is dan het hebben van de nodige ervaring. 

Ondersteuning 

Academische en corporate spin-offs werken meer samen op het vlak van technologische ontwikkeling. Dit 

is ook wat Colombo et al. (2006) besluiten. 

De ondersteuning van een moederorganisatie heeft geen invloed op samenwerking op de andere 

domeinen. Voor corporate spin-offs ligt de verklaring voor de hand. Wanneer de spin-off dicht staat bij 

een marktintroductie, is de kans groot dat deze terug geïntegreerd wordt in het moederbedrijf 

(Parhankangas & Arenius, 2003). 

We vinden geen significant effect van Venture Capitalist ondersteuning op samenwerking, wat niet 

overeenkomt met studies van Gans et al. (2002) en Colombo et al. (2006). 

De verklaring hiervoor zou kunnen gevonden worden in de specifieke Vlaamse situatie: Venture 

Capitalists brengen vooral financiële ervaring aan en hebben minder ervaring met commerciële aspecten 

van het bedrijf (Clarysse, Knockaert & Lockett, 2007). Bovendien zijn er vele kleine Venture Capitalists 

in Vlaanderen, dikwijls zonder kennis over een specifieke (hoogtechnologische) sector (Clarysse et al., 

2007). 

Daarbij komt nog dat leden van een Venture Capitalist de voorkeur geven aan een starter waarvan het 

team gelijkaardig is aan henzelf wat betreft achtergrond en ervaring (Franke, Gruber, Harhoff & Henkel, 

2006). Omdat de Venture Capitalist gelijkaardige kennis en vaardigheden aanbrengt, is er geen invloed op 

samenwerking. 
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6.7 Besluit empirisch onderzoek 
 

De hypothesen van dit onderzoek werden geformuleerd per determinant. De resultaten bespreken we 

echter per activiteitsdomein om duidelijk zicht te krijgen op de determinanten van samenwerking voor 

hoogtechnologische starters die de markt willen betreden. 

Een eerste belangrijke bevinding van dit onderzoek is nog dat voor hoogtechnologische starters informele 

beschermbaarheid belangrijker is dan formele. Dit heeft als gevolg dat het model van Gans en Stern, met 

formele beschermbaarheid als determinant, de samenwerking van hoogtechnologische starters 

vermoedelijk onderschat. 

Wat betreft samenwerking voor technologische ontwikkeling, zien we dat er een positieve invloed is van 

de moederorganisatie (universiteit of moederbedrijf). Ook de commerciële expertise van het 

oprichtersteam bepaalt de mate van samenwerking op dit domein. In tegenstelling tot wat we verwachtten 

hebben de beschermbaarheid van de innovatie en het belang van toegang tot complementaire middelen 

geen invloed op samenwerking op dit vlak. Ten slotte heeft ook Venture Capitalist ondersteuning geen 

invloed. 

Voor samenwerking op vlak van productie is de informele beschermbaarheid een belangrijke determinant. 

Verder heeft ook hier de commerciële expertise van het oprichtersteam een significant effect. Formele 

beschermbaarheid, toegang tot complementaire middelen en tussenpersonen hebben geen invloed. 

Voor wat betreft samenwerking op het vlak van marketing vinden we enkel de commerciële ervaring als 

een belangrijke factor. De overige factoren hebben geen significante invloed. 

Distributie is het enige activiteitsdomein waarvoor een groter belang van de toegang tot complementaire 

middelen tot meer samenwerking leidt. Commerciële expertise van het oprichtersteam en tussenpersonen 

hebben hier geen invloed op. 
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6.8 Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 
 

We bespreken beperkingen van het onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek voor wat betreft 

de steekproef, de gebruikte methode en andere mogelijke determinanten van samenwerking. 

Steekproef 

Een eerste beperking van dit onderzoek is dat de hypothesen onderzocht zijn voor een vrij kleine 

steekproef. Door een grotere steekproef te bevragen zal het gemakkelijker zijn om significante effecten 

aan te tonen. De vragen werden bovendien elektronisch beantwoord, zodat er geen directe vragen konden 

gesteld worden door de respondenten in verband met de interpretatie van de vragen. 

Bovendien bevinden er zich in dit onderzoek uitsluitend Vlaamse starters. Het voordeel hiervan is dat de 

invloed van oncontroleerbare economische factoren beperkt blijft. De keerzijde van de medaille is dat de 

externe validiteit van deze regio -en bijgevolg van de bevindingen- in vraag gesteld kan worden. De 

externe validiteit van dit onderzoek kan ook bedreigd worden door de samenstelling van de steekproef 

zelf. We haalden bijvoorbeeld reeds aan dat starters uit de ICT sector sterk vertegenwoordigd zijn. 

Methode 

Er zijn ook beperkingen en aanbevelingen met betrekking tot de gebruikte methode. 

De positieve gevolgen voor groei en innovatie van samenwerking op het vlak van technologische 

ontwikkeling werden reeds uitvoerig bestudeerd (Stuart, 2000; Caloghirou, Kastelli & Tsakanikas, 2004). 

Het effect van samenwerking als algemeen concept op de performantie van een starter werd ook reeds 

onderzocht door Baum, Calabrese en Silverman (2000). Een aanbeveling voor verder onderzoek is dan 

ook de invloed na te gaan van samenwerking op de verschillende activiteitsdomeinen op groei, 

performantie en innovatie van een starter. 

Dit onderzoek maakt duidelijk dat er complexe relaties zijn tussen verschillende determinanten en 

samenwerking op verschillende activiteitsdomeinen. Om het fenomeen samenwerking te verklaren moet 

niet alleen een combinatie van determinanten bestudeerd worden, maar bovendien moet de onderlinge 

beïnvloeding van de determinanten geanalyseerd worden. 

Ten slotte beschouwen we de determinanten en ook samenwerking zelf als statische concepten. De 

afhankelijke variabele, mate van samenwerking, evolueert echter over de tijd (Gulati, 1998) net als de 

onafhankelijke variabelen. Het zou dus interessant zijn om meer dynamische ontwerpen te gebruiken om 

de effecten te analyseren. 
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Andere determinanten 

Zoals reeds eerder vermeld (zie boven, p.82), vermoeden we dat er nog andere belangrijke determinanten 

zijn, die de mate van samenwerking mogelijks in sterke mate bepalen. We zullen enkele mogelijke 

determinanten kort toelichten. 

Een eerste formeel aspect werd bestudeerd door Shan, Walker en Kogut (1994). Deze auteurs 

bestudeerden namelijk het effect van het beursgenoteerd zijn voor samenwerking. Wanneer een starter op 

de beurs genoteerd staat, kan deze gemakkelijker financiële middelen ophalen, waardoor de starter minder 

beroep moet doen op samenwerking om over complementaire middelen te beschikken. Anderzijds is een 

beursgenoteerde onderneming ook een aantrekkelijke partner, omdat deze aan allerlei regelgeving moet 

voldoen. 

Vervolgens onderzocht Rothaermel (2002) nog enkele factoren die een starter tot een aantrekkelijke 

partner maken, waardoor deze dus meer zou samenwerken. Een eerste belangrijke factor is de fase van 

productontwikkeling: een starter wordt aantrekkelijker naarmate zijn product dichter komt bij een 

marktintroductie. Daarnaast is een starter ook aantrekkelijker wanneer deze een breed onderzoeksdomein 

heeft. Ten slotte bepaalt, volgens Rothaermel, ook de geografische afstand tot mogelijke partners de 

aantrekkelijkheid van een starter. 

Aangezien uit dit onderzoek blijkt dat informele beschermbaarheid belangrijker is dan formele voor 

hoogtechnologische starters, vermoeden we dat er nog informele aspecten zijn die invloed op 

samenwerking hebben. 

Een eerste informele determinant, onderzocht door Eisenhardt en Schoonhoven (1996), is het sociale 

kapitaal van het oprichtersteam of van de raad van bestuur. De auteurs stellen dat een starter die over een 

groot en sterk netwerk beschikt, gemakkelijker contact kan leggen met mogelijke partners. Verwant 

daarmee is de network capability of de mate waarin een starter in staat is om relaties te ontwikkelen en te 

gebruiken. Walter, Auer en Ritter (2006) onderzoeken de impact hiervan. Verder onderzochten Shan et al. 

(1994) welke invloed de positie van een onderneming in een netwerk heeft. Ten slotte zou verder 

onderzoek moeten uitwijzen welke rol vertrouwen speelt bij samenwerking op verschillende 

activiteitsdomeinen. 
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Algemeen besluit 
 

Uit de literatuurstudie blijkt dat er één element is dat telkens terugkeert in een business model en dat is de 

manier waarop een onderneming waarde creëert. Het framework van Hamel (2000) geeft een volledig 

beeld van een business model. Een onderneming moet zich volgens Hamel en Prahalad (1990) 

concentreren op de Core competencies, een hoofdcomponent van het business model. Om over andere 

kennis en vaardigheden te beschikken moet een onderneming samenwerken. Samenwerking maakt ook 

expliciet deel uit van het framework van Hamel (2000) als één van de vier hoofdcomponenten. 

Daarnaast wijst Hamel er op dat elk element van het business model het uitgangspunt van innovatie kan 

zijn, hij noemt dit business concept innovatie. Opdat de innovatie succesvol zou zijn, moet een volledig en 

samenhangend business model uitgewerkt worden. 

We verklaarden samenwerking vanuit de transactiekostenbenadering (Williamson, 1981) en zagen de 

mogelijkheid om deze theorie uit te breiden door begrippen zoals ‘waarde’ en ‘vertrouwen’ in de analyse 

te betrekken. Op die manier werd het duidelijk waarom samenwerking zo vaak voorkomt. Dit theoretisch 

gedeelte hebben we vervolgens naar de praktijk vertaald door de voor- en nadelen van samenwerking voor 

de verschillende elementen van het business model te analyseren. 

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten samenwerking, onder andere naargelang het 

activiteitsdomein waarop wordt samengewerkt. Om een idee of technologie tot bij de klant te brengen 

moeten namelijk verschillende stappen van de waardeketen doorlopen worden: technologische 

ontwikkeling, productie, marketing en distributie. 

De bedoeling van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de determinanten van samenwerking op de 

verschillende activiteitsdomeinen in de go-to-market strategie van Vlaamse hoogtechnologische starters. 

Teece (1986) introduceerde twee factoren waarmee een innovator rekening moet houden bij het betreden 

van een markt. De eerste is de beschermbaarheid van de innovatie: het belangrijkste risico van 

samenwerking voor hoogtechnologische starters is namelijk de ongewenste overname van de technologie 

of innovatie. Daar waar over het algemeen formele beschermbaarheid als sterker beschouwd wordt dan 

informele, besluiten we dat voor hoogtechnologische starters informele beschermbaarheid toch 

belangrijker is dan formele. Sterke informele beschermbaarheid leidt bovendien tot meer samenwerking 

op het vlak van productie. 

Het belangrijkste voordeel van samenwerking voor een hoogtechnologische starter is de toegang tot 

complementaire middelen, dit is de tweede factor die Teece introduceerde. Uit vroeger onderzoek (Gans et 
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al., 2002) was reeds duidelijk dat een groter belang van toegang tot complementaire middelen leidt tot 

meer samenwerking. We kunnen deze vaststelling echter verfijnen, aangezien er meer samengewerkt 

wordt op het vlak van distributie, en niet op de andere activiteitsdomeinen, als het belang van toegang tot 

complementaire middelen toeneemt. 

Gans en Stern (2002) combineerden deze twee factoren en bepaalden op die manier vier 

commercialiseringsomgevingen. Afhankelijk van de situatie waarin een starter zich bevindt, moet deze 

een andere strategie uitbouwen – een ander business model bouwen. Deze go-to-market strategie komt 

neer op de keuze tussen samenwerken met gevestigde bedrijven op de market for ideas, of zich op de 

product market begeven en in concurrentie treden met gevestigde bedrijven. De keuze voor de market for 

ideas is er slechts wanneer een innovatie goed kan beschermd worden. 

Hoogtechnologische starters hebben specifieke kenmerken die in belangrijke mate volgen uit de 

samenstelling van het oprichtersteam. In het oprichtersteam zitten de competenties en vaardigheden vervat 

waarover een starter beschikt. We vonden heel duidelijk dat de commerciële ervaring van het 

oprichtersteam bepaalt op welke domeinen de starter samenwerkt. Hoe meer commerciële ervaring er is, 

hoe meer de starter samenwerkt op het vlak van technologische ontwikkeling en productie en hoe minder 

samenwerking er is op het vlak van marketing. 

Ten slotte analyseerden we enkele subcategorieën van hoogtechnologische starters op basis van de 

ondersteuning die ze genieten: hetzij van een moederbedrijf, hetzij van een Venture Capitalist. De invloed 

van verschillende soorten ondersteuning op samenwerking is gering. Een academische of een corporate 

spin-off werkt meer samen op het vlak van technologische ontwikkeling. Venture Capitalist ondersteuning 

heeft op geen enkel domein van samenwerking een significante invloed. 

We hopen met (de vaststellingen van) dit werk hoogtechnologische starters te inspireren bij het bewust 

kiezen voor samenwerking. Voor starters die er nog aan zouden twijfelen, geven we graag het advies van 

Carlos Slim Helú -de derde rijkste man op deze planeet- mee: “In this new wave of technology, you can’t 

do it all yourself, you have to form alliances.” 
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Bijlage 

 

Gestructureerde vragenlijst 

 

 

Technologie-intensieve startende ondernemingen in V laanderen  

 1. Identificatie van het bedrijf 
 

 

* 
1. Wat is de naam van uw bedrijf? 

 

  
 

 

   

 

 
2. Wat is het BTW-nummer van uw bedrijf? 

 

  
 

 

   

 

 
3. Wat is het jaar van oprichting van uw bedrijf? 
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4. Hoeveel voltijdse werknemers had uw bedrijf op h et einde van het eerste jaar na opstart? 

 

  
 

 

   

 

 
5. Hoeveel EURO omzet had uw bedrijf op het einde v an het eerste jaar na opstart? 

 

  
 

 

   

 

 
6. Hoeveel voltijdse werknemers had uw bedrijf eind  2007? 

 

  
 

 

   

 

 
7. Hoeveel EURO omzet had uw bedrijf in 2007? 

 

  
 

 

   

 

 
8. Hoeveel voltijdse werknemers denkt u dat uw onde rneming binnen 3 jaar zal hebben? 

 

  
 

 

   

 



XIV 

 

 
9. Hoeveel EURO omzet denkt u dat uw onderneming bi nnen 3 jaar zal hebben? 

 

  
 

 

   

 

 
10. Heeft uw bedrijf risicokapitaal opgehaald? (bus iness angel financiering, venture capital) 

 

 O Ja  

 O Nee  

   

 

 
11. In welk jaar heeft u voor het laatst risicokapi taal opgehaald? 

 

  
 

 

   

 

  



 

 

 

4. Identificatie van de marktstrategie van het bedr ijf

 

 
4A Marktstrategie 

 

 
66. Om onze producten op de markt te brengen hebben we zelf 

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

 
67. Sinds welk jaar hebben jullie zelf productiefacilit eiten opgezet om jullie producten op de markt te 
brengen?? 

  
 

 

 

 
68. Om onze producten op de markt te brengen doen we ze lf aan marketing.

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

4. Identificatie van de marktstrategie van het bedr ijf

Om onze producten op de markt te brengen hebben we zelf productiefaciliteiten opgezet.

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 

 

Sinds welk jaar hebben jullie zelf productiefacilit eiten opgezet om jullie producten op de markt te 

 

Om onze producten op de markt te brengen doen we ze lf aan marketing.  

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 
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4. Identificatie van de marktstrategie van het bedr ijf  
 

 

productiefaciliteiten opgezet.  
 

 

6 

 

 

7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 

Sinds welk jaar hebben jullie zelf productiefacilit eiten opgezet om jullie producten op de markt te 
 

 

 

 

 

6 

 

 

7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 



 

 
69. Sinds welk jaar doen jullie zelf aan marketing om j ullie producten op de 

  
 

 

 

 
70. Om onze producten op de markt te brengen doen we ze lf de volledige technologische ontwikkeling.

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

 
71. Sinds welk jaar doen jullie zelf de volledige technologische ontwikkelin g om jullie producten op de 
markt te brengen? 

  
 

 

 

 
72. Om onze producten op de markt te brengen zorgen we zelf voor de distributie (verdeling).

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

Sinds welk jaar doen jullie zelf aan marketing om j ullie producten op de markt te brengen?

 

Om onze producten op de markt te brengen doen we ze lf de volledige technologische ontwikkeling.

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 

 

jullie zelf de volledige technologische ontwikkelin g om jullie producten op de 

 

Om onze producten op de markt te brengen zorgen we zelf voor de distributie (verdeling).

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 
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markt te brengen?  
 

 

 

Om onze producten op de markt te brengen doen we ze lf de volledige technologische ontwikkeling.  
 

 

6 

 

 

7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 

jullie zelf de volledige technologische ontwikkelin g om jullie producten op de 
 

 

 

Om onze producten op de markt te brengen zorgen we zelf voor de distributie (verdeling).  
 

 

6 

 

 

7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 



 

 
73. Sinds welk jaar doen jullie zelf aan distributie om  jullie producten naar de markt te brengen?

  
 

 

 

 
74. Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de productie.

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

 
75. Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor  de productie?

  
 

 

 

 
76. Om onze producten/diensten op de markt te brengen w erken we samen met 
marketing. 

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

Sinds welk jaar doen jullie zelf aan distributie om  jullie producten naar de markt te brengen?

 

Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de productie.

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 

 

Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor  de productie?  

 

Om onze producten/diensten op de markt te brengen w erken we samen met derden voor de 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

O O O 
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Sinds welk jaar doen jullie zelf aan distributie om  jullie producten naar de markt te brengen?  
 

 

 

Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de productie.  
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7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 

 

 

 

derden voor de 
 

 

6 

 

 

7 

volledig 

akkoord  

O O 
 

 



 

 
77. Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor  de marketing om producten/diensten op de 
markt te brengen? 

  
 

 

 

 
78. Om onze producten/diensten op de markt te brengen w erken we samen met derden voor de 
technologische ontwikkeling.  

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

 
79. Sinds welk jaar werken jullie 
producten? 

  
 

 

 

 
80. Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de distributie 
(verdeling) van onze producten.

 

 

1 

helemaal niet 

akkoord 

 

2 

 

 
O O 

 

 

Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor  de marketing om producten/diensten op de 

 

Om onze producten/diensten op de markt te brengen w erken we samen met derden voor de 
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O O O 

 

Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor de technologische ontwikkelin g van jullie 

 

Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de distributie 
(verdeling) van onze producten.  
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Sinds welk jaar werken jullie samen met derden voor  de marketing om producten/diensten op de 
 

 

 

Om onze producten/diensten op de markt te brengen w erken we samen met derden voor de 
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volledig 

akkoord  

O O 
 

 

samen met derden voor de technologische ontwikkelin g van jullie 
 

 

 

Om onze producten op de markt te brengen werken we samen met derden voor de distributie 
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volledig 
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81 Sinds welk jaar werken jullie samen met derden v oor de distributie (verdeling) van jullie producten ? 

 

  
 

 

   

 

 
82. Hoeveel samenwerkingsakkoorden heeft uw onderne ming sinds opstart afgesloten op vlak van: 

 

 Productie  
 

Distributie  
 

Marketing  
 

Technologische ontwikkeling  
 

 

 

   

 

 
83. Hoe belangrijk waren deze akkoorden voor uw ond erneming? (1= totaal onbelangrijk; 7= heel 
belangrijk) 
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3 

 

4 

 

5 
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Productie 
O O O O O O O 

Distributie 
O O O O O O O 

Marketing 
O O O O O O O 

Technologische 

ontwikkeling 

O O O O O O O 
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6. Identificatie van de beschermbaarheid van de tec hnologie 
 

 
93. Hoe belangrijk zijn de volgende methodes om inn ovatie te beschermen voor uw bedrijf? 

 

 

 

 
1 

totaal 

onbelangrijk 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

heel 

belangrijk 

Geheimhouding 
O O O O O O O 

Complexiteit van het 

productontwerp of 

technologieplatform 

O O O O O O O 

Snelle standaardisatie 
O O O O O O O 

Gebruik van paswoorden 
O O O O O O O 

Niet-concurrentiebeding in 

arbeidscontracten 

O O O O O O O 

Beperking van de interne 

mobiliteit van personeel 

O O O O O O O 

Contracten (bv. 

Samenwerkingsovereenkomsten) 

O O O O O O O 

Patenten 
O O O O O O O 

Copyrights (auteursrecht) 
O O O O O O O 

Trademarks (handelsmerken) 
O O O O O O O 

Design (modellenrecht) 
O O O O O O O 

Handelsgeheimen 
O O O O O O O 
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Snelheid waarmee marktaandeel 

verworven wordt 

O O O O O O O 

 

   

 

7. Identificatie van het belang en beschikbaarheid aan complementaire 
middelen 

 

 

 
94. Hoe BELANGRIJK is de toegang tot deze competent ies en middelen voor uw bedrijf? 

 

  1 

totaal 

onbelangrijk 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

heel 

belangrijk 

capaciteit om te 

produceren 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie, product of 

dienst te verkopen op vlak 

van MARKETING 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie, product of 

dienst te verkopen op vlak 

van DISTRIBUTIEKANALEN 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie en de 

applicaties technisch te 

ontwikkelen 

O O O O O O O 
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95. Hoe MOEILIJK is de toegang tot deze competentie s en middelen voor uw bedrijf? 

 

  1 

heel 

moeilijk 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

heel 

gemakkelijk 

capaciteit om te 

produceren 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie, product of 

dienst te verkopen op vlak 

van MARKETING 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie, product of 

dienst te verkopen op vlak 

van DISTRIBUTIEKANALEN 

O O O O O O O 

capaciteit om de 

technologie en de 

applicaties technisch te 

ontwikkelen 

O O O O O O O 

 

 

   

 

 

8. Identificatie van het oprichtingsteam 
 

 

 
96. Hoeveel oprichters telt uw onderneming? 

 

  
 

 

   

 

 
97. Het aantal oprichters dat heeft samengewerkt vó ór opstart van het bedrijf? 

 

  
 

 

   

 



XXIII 

 

 
98. Gelieve voor elke oprichter volgende tabel aan te vullen: 

 

  Oprichter 1 Oprichter 2 Oprichter 3 Oprichter 4 Oprichter 5 

Vroeger reeds een bedrijf 

opgericht? (J / N)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoeveel jaar R&D 

werkervaring?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoeveel jaar commerciële 

werkervaring?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoeveel jaar internationale 

werkervaring?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoeveel jaar binnenlandse 

werkervaring?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hoeveel jaar industrie 

werkervaring?  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

   

 

 
99. Wat is de proportie commerciële mensen ten opzi chte van technische mensen binnen uw bedrijf 
(bvb “2” betekent: er zijn 2 keer meer commerciële mensen dan technische mensen)? 

 

  
 

 

   

 

 


