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Mijnheer deRector Magnificus,damesen heren,
Inleiding
Wageningen 'Food Valley'iseen slagzin dieopgang
maakt.Wageningen wil zichgraag ontwikkelen toteen
soort 'Silicon Valley'.Silicon Valley,een vallei rond
Stanford universiteit even ten zuiden van San Francisco,
ishetbruisende hart van de informatietechnologie en
software sector indeVerenigde Staten.Een vallei vol
metbambi's en gazellen dievooroplopen inde wereld
van nieuweelectronica producten en internet diensten.
Eendirectevei^elijking tussenenigeduizenden bedrijven
in Silicon Valleyen ruim honderd kennisintensieve
bedrijven opdeWageningse Berg ismoeilijk. Tochwil
ik vandaag betogen dat inWageningen de bouwstenen
vooreenbelangrijk deel aanwezig zijn omhet 'Silicon
Valley'vande 'Life Sciences'teworden.Ondernemerschap isdaarbij een belangrijke ingrediënt.
Inhet afgelopen decennium zijn inWageningen ruim
vijftig kennisintensieve bedrijven gestart.Een deel van
diebambi's zijn ondertussen uitgegroeid tot gazellen,
snelexpanderende bedrijven. Het overgrote deel vandie
bedrijven maakt gebruik van technologieën en kennis
vandeWageningse Universiteit en Researchcentrum.
Nieuwe toepassingen van technologieën en nieuwe
combinaties van kennis ishetkenmerk van deuniversitaire spin-offs. Ontwerpers indeauto-industrie maken
gebruik van desoftware dieoorspronkelijk ontwikkeld
isvoorde analyse van het gedrag van sluipwespen ten
behoeve van debiologische bestrijding van insecten in
kassen.Industriële bedrijven kunnen hun afvalwater
zuiveren meteen apparaat dat ontwikkeld isopbasis
vaneen nieuwecombinatie van kennis over membraan-

technologie,biologie en water uitWageningen.De
Indonesische overheid testeen nieuw waarschuwingssysteem vooroverstromingen opbasis vaneen dooreen
Wageningsbedrijf ontwikkeld systeemdat satellietbeelden
engeografische informatie integreert.Bijdezevoorbeelden
gaat het omuniversitaire spin-offs diede specifieke
kennisvanuitdeLandbouw Universiteithebbenaangepast
voorverkoop aan geheel andere sectoren.Zonder
innovatief ondernemerschap wasde 'bewerkte'kennis
vanuit deuniversiteit niet doorgedrongen indeautoindustrie,desoftware-industrie ende industriële
schoonmaak.
Een drietal vragen dringt zichop.
1) Hoe verhoudt zichdeze ontwikkeling inWageningen
ten opzichte van deontwikkelingen elders inde
economie?
2) Hoe gaan ondernemers te werk?
3a)Hoekunnen wede sterke groei van kennisintensieve
bedrijven rond universiteiten en in het bijzonder in
Wageningen verklaren en 3b)hoekan dat verder
gestimuleerd worden?
DeverhoudingWageningen - elders
Deeerste vraag isrelatief eenvoudig te beantwoorden.
Ook bij andere universiteiten en hogescholen treffen we
concentraties aan vankleine relatief jonge kennisintensievebedrijven. In veel gevallen zijn de universiteiten
direct betrokken bij 'science parken',incubatiecentra of
startershuizen om afgestudeerden alsaankomend ondernemer faciliteiten tebieden.DeUniversiteit vanTwente
was alseerste actief opditterrein,in 1981werdhet
science park geopend.InWageningen werd in 1989een
science park gestart.Aan hetbegin van dejaren negen-

tig wasbijde meeste universitaire instellingen een
sciencepark of incubatiecentrum (Bartels en Wolff,
1993).Indejaren daarna neemt het aantal bedrijven dat
zichdaar vestigde explosief toe.
Isdeze opleving van ondernemerschap onder hoger
opgeleiden een uitzondering? Nee,ook onder immigranten,een groep diegemiddeld in veel opzichten sterk
verschilt vandezojuist besproken 'hightech'ondernemers,
neemt het aantal zelfstandige ondernemers snel toe.In
1986werd2.5procentvanhettotaleaantalondernemingen
geleid door immigrantenondernemers. In 1996wasdat
aandeel gestegen tot 7.5 procent. In aantallen immi
rantenondernemingen wasdateen groei van rondde
13.000in 1986tot 55.000in 1996(Rath en
Kloosterman, 1997).Deverschillen tussen typische
starters van kennisintensieve bedrijven en typische
immigrantenondernemers isgroot.Niet alleen het
opleidingsniveau van deondernemer,maarook het type
bedrijf, het soort klanten en deoverlevingskansen zijn
verschillend.
Groei van ondernemerschap inNederland is niet beperkt
totdebovenkant endeonderkant van de arbeidsmarkt.
Hettotaal aantal ondernemingen inNederland is inde
afgelopen vijftien jaar gestegen.Detoename is,statistisch gezien,het gevolg vanhet verschil tussen het
aantal starters enhet aantal bedrijfsbeëindigingen. Het
aantal starters lagrond het midden van dejaren tachtig
op25.000perjaar.Indejaren daarna ishet gestaag
gestegen tot rond de40.OCX) perjaar in detweede helft
vandejaren negentig (EIM, 1997).Het aantal bedrijfsbeëindigingen isweliswaar ook toegenomen, maarhet
saldoisaljaren sterkpositief. Invergelijking metandere
landen doetNederland het niet slecht.Nederland iseen

middenmoter alsgekeken wordt naarhet geboortecijfer
van nieuwebedrijfsvestigingen. Het sterftecijfer daarentegen isaan delagekant,watresulteert ineen relatief
sterke groei van het aantal bedrijven inNederland in
vergelijking met andere Europese landen (EIM, 1997).
Ook bij grote bedrijven wordt steeds meernadruk op
ondernemerschap gelegd. Inde personeelsadvertenties
wordt tegenwoordig vaak gewezen ophetbelang van
een 'ondernemendeinstelling'. Is ondernemerschap
binnen grotebedrijven echter wel te vergelijken methet
starten van een eigen bedrijf? Het isduidelijk dater
verschillen bestaan tussen beide vormen vanondernemerschap.Maardeovereenkomsten worden doorveel
studies benadrukt (Starr and McMillan, 1990).Het
nemen van initiatief met dedaaraan verbondenrisico's
enhet benutten van kansen worden gezien als centrale
kenmerken van beide 'typen' ondernemerschap.Daarom
betrek ikook ondernemers bij grotebedrijven, ook wel
'intrapreneurs' genoemd,bij deze studie.Een tweede
reden omondernemerschap binnen grote bedrijven mee
tenemen ishet belang van spin-offs van grote bedrijven
voordegroei van het aantal starters in kennisintensieve
branches.Veelkennisintensieve starters hebben eerst bij
een groot bedrijf gewerkt.
Deinstelling van deleerstoel 'innovatief ondernemerschap'heeft temaken met de verwachte positieve effecten van ondernemerschap opdebedrijvigheid inenrond
Wageningen.Ondernemerschap wordt tegenwoordig
meestal geassocieerd met ietspositiefs. Schumpeter
(1934) zagondernemers al alsdemotor van economischeontwikkeling.Bijhightech ondernemers moethet

verwachtepositieve effect gezocht worden inhet
vergroten vandekennisintensiteit van de Nederlandse
economie.Ondernemerschap kan bijdragen aaneen
betere benutting van hetkennispotentieel van de universiteit.Onderzoek naarenoverdracht van kennis over
ondernemerschap zullen studenten in aanraking brengen
metdeproblematiek van het ondernemen. Het starten
vaneen eigen bedrijf of optreden als 'intrapreneur'zal
daardoor sneller als wenkend perspectief gezien worden.
Met alsmogelijk gevolg een verhoging vandekennisintensiteit van deeconomie en een groei van het aantal
hoogwaardige banen.
Vandaag zal ikechter,andersdan in veel economische
studies,slechts kort ingaan opdeeffecten van ondernemerschap,en me vooral richten opde vraag hoe
ondernemerschap gerealiseerd kan worden.Watdoeteen
ondernemer, welkeeigenschappen hebben ondernemers,
en welkerol speelthet netwerk van deondernemer bij
het vinden van marktkansen enbij derealisatie van
zijn/haar ambities.Dezekwesties komen aan bod bijde
beantwoording vandeaanhetbegin gestelde vragen.
Bij debespreking vandetweede vraag 'Hoegaan ondernemers tewerk'zal ikeen aantal benaderingen van
ondernemerschap vergelijken. Deeconomie,depsychologieen de sociologie beschrijven een bepaald aspect
vanondernemerschap. Dieaspecten worden geïntegreerd indebedrijfskundige benadering.Bijdiebenaderingstaat de "hoe-vraag"centraal endaarbij isnaasthet
beschrijven en verklaren ook aandacht voorde vraag
hoehet beter kan.Dienormatieve kant vande bedrijfskundige benadering komt ook van pasbij de beantwoording vandederde vraag.Dederde vraag valt uiteen in
tweedelen;waarkomen debambi's endegazellen in

Wageningen vandaan en hoekunnen ermeer komen?
Hierbij zal gekeken worden watWageningen van Silicon
Valleykan leren.
Hoe gaan ondernemerste werk?
Determ 'ondernemerschap'kan op vele wijzen
omschreven worden.Deze omschrijvingen variëren in
de literatuurdan ook van 'doelgerichte innovaties'
(Drucker, 1985)tot 'het nemen van risico' (McGrath,
1999)en van 'creatieve destructie'(Schumpeter, 1934)
tot 'het benutten van kansen' (Kirzner,1973).Elk van
deze genoemde omschrijvingen benadrukt een bepaald
aspect van ondernemerschap en vormt tevenseen
traditionele onderzoekslijn.
Economische benadering
Indeeconomische wetenschap staan degevolgen van
ondernemerschap voordeeconomische ontwikkeling
centraal.Indebenadering van debekende econoom
Schumpeter leidde ondernemerschap tot 'creatieve
destructie'.Hij zagdeondernemer alseen bijzonder
persoon,een revolutionair die in staat isde geldende
spelregels ineen bepaalde industrie te veranderen.De
verstoring vanhetevenwicht draagt bij aan vernieuwing
en stimuleert deontwikkeling van deeconomie.Een
bekend voorbeeld ishet IKEA.Hetconcept van produceren,distribueren en verkopen isbij IKEAandersdan
bij detraditionele meubelbranche.IKEAheeft doorhet
enormesuccesdeverhoudingen binnendemeubelbranche
danig veranderd.
Een Schumpeteriaans voorbeeld van ondernemerschap
indeagribusiness iswellicht het bedrijf Odin methet
systeem van biologische groenten viaeen abonnement.

Wekelijks levert het bedrijf Odin een tasmet biologische
geteeldegroenteenfruit aanmensen meteenabonnement.
Abonnees kunnen hun tasbij één van de450 afhaalpunten ophalen en dan vooreen week vooruit betalen.
Deconsument investeert opdeze wijze alshet warein
het product dathij volgende week krijgt (Syntens,
1998).Het concept van Odin isfundamenteel andersin
dezindatdedetail-en groothandel wordt overgeslagen.
Methet Odin concept kan zowel voldoende schaal
bereikt worden alseen min of meer rechtstreekse relatie
ontstaan tussen deconsument en deproducent. In 1994
isOdin begonnen ineen winkel inWageningen.De
groei van 5000abonnees in 1996naar 30.(XX)in 1999is
explosief.
Hetonverwachte succes heeft een aantal opmerkelijke
zaken opgeleverd.Zoheeft een deel van de abonnees
nognooit eerderbiologische groenten gekocht.En uit
een experiment ondereen groep abonnees bleek,tegen
de verwachting in,dat zeergeen bezwaar tegen hebben
alsOdin bepaalt water indegroentetas zit.Ze leveren
dan wel informatie overdebereiding vande groenten,in
hetbijzonder alshetom ongebruikelijke groenten als
schorseneren gaat (NRCHandelsblad, 2april 1997).
Odin heeft een nieuwe markt gecreëerd,die bij voortgaande groei debestaande verhoudingen danigzal
veranderen.
Baanbrekende innovaties verstoren het evenwicht ineen
markt.In deeconomische wetenschap isechter ookeen
andere visieopheteffect van ondernemerschap voorhanden.Indezebenadering wordthet vermogen van de
ondernemer omkansen te zien en tebenutten benadrukt.
Hetwordt gezien alseen ontdekkingsproces (Kirzner,
1997)gedreven door imperfecties inde markt.

Ondernemerschap zorgtjuist vooreen tendensrichting
evenwicht.Het isdeondernemer en zijn ontdekkende
ondernemersgeest die het gat indemarkt vindt.Doorin
te spelen opdie nog niet bevredigde vraag zaldemarkt
naareen evenwicht tenderen.Een voorbeeld vande
kansen benutten benadering ishet bedrijf Nedatodat
verse aardappelschijfjes aanAHlevert.Aldoendekwam
ditbedrijf erachter dat niet alleen dekwaliteit vande
aardappel telt,maar dathet voorAHheel belangrijk is
datdeherkomst,tot deboerderij nauwkeurig,vande
aardappel bekend is.Dat heeft ongetwijfeld temaken
met aansprakelijkheid in hetgeval erklachten komen.
BijNedato zaten alerteondernemers diedeze behoefte
indemarkt aanvoelden.Om aan dievraag tevoldoen
ontwikkelden zeeen logistiek systeem datde herkomst
van deaardappelschijfjes kon traceren tot aandeboerderij (Rademaker en McKnight, 1998).
Dus indebenadering van Schumpeter is ondernemerschapiets revolutionairs.Ondernemerschap wordt
geassocieerd methet opdemarkt brengen van innovatieveproducten diede regels vanhet spel veranderen
(Hagedoorn, 1996).Deondernemer creëert een nieuwe
markt.Een veel minder meeslepend beeld heeft Kirzner.
In zijn visie staat ondernemerschap gelijk methet
benutten vankansen,het alert inspelen opnieuwe
ontwikkelingen,hetontdekken van behoeften inde
markt.Deondernemer reageert opeenbestaande markt.
Detwee uitersten komen indepraktijk niet voor,daar
zienwedatondernemersbeideaspecten,inverschillende
verhoudingen, in zich hebben.
Debijdrage van deeconomische benadering aan inzicht
inondernemerschap ligt ophet terrein vanheteffect van
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ondernemerschap opdeeconomie.Inde economische
benadering isechter weinig aandacht voor hetproces
van ondernemerschap.Vragen als:welk^eisen kanmen
aan ondernemers stellen omkansen tesignaleren en hoe
maken ondernemers gebruik van hun netwerk aan
relaties omdiekansen tebenutten en legitimiteit te
verkrijgen (Aldrich en Fiol, 1994),komen nauwelijks
aan bod.Detwee volgende benaderingen,depsychologischeende sociologische,richtenzichjuist opdie
andere aspecten van ondernemerschap
Psychologische benadering
Deomschrijving van ondernemerschap diede nadruk
legt ophet nemen vanrisicobuigt zich metname over
de vraag waarom personen zichontwikkelen tot ondernemers.Waarom nemen mensen de risico's die vastzitten aanhet opstarten van een onderneming,en wat zijn
deeigenschappen vandat soort mensen. Psychologen
hebben veel onderzoek gedaan naar de achtergronden
van ondernemers (Chell, 1985).Indit soort onderzoek
wordtvaakgetrachteenantwoord tegevenopdewaarom
vraag,hierin staatdeondernemeren zijn persoonlijke
doelen centraal.Depersoon dieonderneemt, speelteen
belangrijke,en in sommigeonderzoeken cruciale rolin
hetproces van hetuitbuiten van kansen.
Depsychologische eigenschappen van individuen
kunnen wellicht inzicht geven indekansdat iemand als
ondernemer succesvol zal zijn (Naffzinger, 1995).Voor
bedrijven en met name banken en venturecapital ondernemingen zou het mooi zijn alszeopbasis vaneen
psychologische test konden bepalen of iemand het zou
redden alsondernemer.Zover ishetoverigens noglang
niet,maarhet geeft wel een extra drijfveer om onder-

zoek tedoen naardekaraktertrekken van succesvolle
ondernemers (Van Dijk enThurik, 1998).Erisveel
onderzoek gedaan opditterrein,zowel indepraktijk als
metbehulp vanexperimenten. Hetresultaat vandat
onderzoek iseenhelelijst vanbelangrijke eigenschappen
(Brockhaus and Horwitz, 1986).Alleen niet alleeigenschappen komen terug inelk onderzoek, maardemeest
voorkomende zijn de volgende vier persoonlijkheidskenmerken voorondernemers:
• Dedrang om ietstewillen bereiken
• 'Allesonder controlehebben'
• Risico's niet schuwen
• Kunnen omgaan met onzekerheid
Toch ishet moeilijk gebleken hard empirisch bewijs te
vinden voordezebenadering.Eén van deproblemen is
het maken vande selectiecriteria (Aldrich en Zimmer,
1986).Deeigenschappen van succesvolle ondernemers
zijn uitvoerig onderzocht, maar zij zijn niet altijd vergeleken metdievanmensenwier ondernemingspogingen
mislukt zijn of metdeeigenschappen van eencontrolegroepals referentiekader. Zo isbijvoorbeeld deeigenschap 'de drangom ietste willen bereiken'aanwezig bij
zeer veel mensen,en dusgeeft het bezitten van deze
eigenschap nog geen mogelijkheid tothet voorspellen of
iemand een succesvol ondernemer zal worden.Ende
eigenschap ' allesonder controle'isook terug te vinden
bij zeer vele succesvolle managers (Amitet al, 1993).
Omdeze redenen moet men erg voorzichtig zijn bijhet
doen van uitspraken opdit gebied,en kan men eigenlijk
hoogstens sprekenoverantecedenten betreffende specifiek
ondernemend gedrag.Erkan geen causaal verband
gevonden worden tussen debovengenoemde eigen-
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schappen en ondernemerschap.Demogelijkheid bestaat
ook datdeeerdergenoemde eigenschappen een gevolg
zijn vandeervaring van het ondernemen.En daarbij
komt dater aanwijzingen zijn dat de situatie bepalend is
voordeexpressie vanbepaalde eigenschappen.Alsmen
kijkt naar studies diehandelen over immigrant-ondernemersdan blijkt vaak dathet ontwikkelen vanondernemerschap pasheeft plaats gevonden nadat mengeëmigreerd is(Aldrich enZimmer, 1986).Zodoende zijn
persoonlijke eigenschappen ook afhankelijk vande
invloed van bepaalde situaties en deomgeving waarin
men verkeert.
Kortombepaalde persoonlijke eigenschappen zien we
regelmatig terug bij succesvolle ondernemers,maar zij
geven geen garantie voor succesvol ondernemerschap.
Zegeven dusonvoldoende verklaring.Inelk geval zijn
erook situationele factoren die van invloed zijn opde
keusomeen eigen bedrijf te beginnen.
Sociologischebenadering
Inde sociale wetenschappen speelt de inbedding vande
ondernemer in zijn omgeving een belangrijke rol
(Martinelli, 1994).Ondernemerschap is nauw verweven
methet netwerk van contacten van deondernemer ende
sociale vaardigheden vandeondernemer omdaar
gebruik van temaken.Kansen worden aangedragen door
relatiesenzonderdegoedekontakten kunnendiekansen
ook niet benut worden.In studies naar immigrantenondernemers komt het belang van het netwerk van
immigranten uit hetzelfde land van oorsprong naar
voren.Deonderlinge band isgrooten men isbereid
'vrienden diensten' televeren.Aangezien die diensten
beneden demarktprijs liggen worden deoverlevings-
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kansen van startende ondernemers vergroot.Maarook
Bill Gates,deoprichter van Microsoft, moesthetbijde
start van zijn bedrijf van z'nrelaties hebben.Toende
deadlinevanIBM,eenbelangrijke klant,voorhetleveren
van een besturingssysteem naderde enhij nogweinig
tijd had,ontdektehijdat iemand in Seattleeen werkend
systeem had ontwikkeld.Hijheeft dat vooreen luttel
bedrag gekocht en metenige aanpassingen aanIBM
geleverd (Cringely, 1992).Het vervolg daaropis
bekend.
Denetwerk benadering van ondernemerschap iskenmerkend voorde sociale wetenschappen. De bijdrage
van deze benadering isdat het invulling heeft gegeven
aan het socialekapitaal van ondernemers.De inbedding
indeomgeving en hethebben van relaties waarmeneen
beroepopkan doen bijhet starten vaneen bedrijf zijn
belangrijk voorhet slagen alsondernemer.Toch heeft
dezebenadering ook beperkingen.Zeistealgemeen,de
lijst metbelangrijke netwerk relaties istelangenhet
belang van deverschillende relaties varieert ook van
situatie tot situatie en is niet constant indetijd. Dus bij
concrete vragen als: wanneer enhoe maak ik gebruik
van welkedelen vanmijn netwerk,blijft de netwerk
benadering ingebreke.
Intabel 1staandekernelementen van deeconomische,
psychologische en sociologische benadering samengevat.Diebenaderingen beschrijven een bepaald aspect
van ondernemerschap.Maar zezijn afzonderlijk nietin
staateen duidelijk beeld tegeven vande werkwijze van
een ondernemer eneen antwoord tegeven opdevraag
waardiebambi'sen gezellen vandaan komen.Daarvoor
zal een beroep gedaan worden opde bedrijfskundige
benadering van ondernemerschap.
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Tabel1
Dekenmerken van benaderingen van ondernemerschap
Typeonderzoek

gevolgen

oorzaken

netwerk

Discipline
Kernvraag
Begrippen

economie
wat
innovatie,
kansen

psychologie
waarom
risico,
beloning

sociologie
welke
inbedding,
relaties

Zwakte

weinigover
proces

onvoldoende
verklaring

te
algemeen

Bedrijfskundige benadering
Dehoe-vraag staatcentraal inbedrijfskundige studies.
Hoegedragen ondernemers zich,watdrijft henen hoe
organiseren zede middelen omde gesignaleerde kansen
tebenutten? Het gaatdan bijvoorbeeld om deprocessen
dieworden doorlopen bij deontwikkeling vaneen
nieuw product of hetbetreden vaneen nieuwe markt.De
nadruk ligtdan opde vraag hoezedatgedaan hebben,
welke stappen hebben zeondernomen. Inde bedrijfskundige benadering wordt gebruik gemaakt van de
inzichtenuitdebesproken disciplines.Debasisdisciplines
leveren bouwstenen om diepraktische hoe-vragen te
beantwoorden.
Debasisdisciplines laten zien datondernemerschap te
maken heeft metdepersoon,deomstandigheden en het
opdemarkt brengen van innovaties,maarook methet
proces van het ontdekken van kansen indemarkt.Deze
nog watbredeomschrijving van ondernemerschap is
bijna onvermijdelijk alsmen recht wildoen aande
verschillende perspectieven opdit thema.Totopzekere
hoogte ishet nieterg alser geen eenduidig antwoord
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komt opdevraag wat isondernemerschap.Men moeter
maar mee leren leven datdegrenzen vaneen themanu
eenmaal enigszins vaag zijn. Bovendien ishet zeer
wenselijk omopen te staan voor nieuwe ideeënen
benaderingen inde wetenschap (Elfring and Volberda,
1996).Toch ishet noodzakelijk omenige overeenstemming tebereiken over hetteonderzoeken object ende
belangrijkste onderwerpen diehiermeetemaken hebten,
omdatmenandersnietconstructief kenniskanopbouwen.
Mijn favoriete definitie van ondernemerschap is: "ondernemerschap ishet proces waardoor individuen - dan wel
binnen een bedrijf of organisatie of opeigen titel kansen nastreven zonder tekijken naardemiddelen die
zijopdat moment tot hun beschikking hebben"
(StevensonenJarillo, 1990).Dezedefinitie heeft overigens
debelangrijkste elementen vandebesproken disciplinaire
perspectieven inzich,tewetenrisicoenhetbelang van
relaties omdemiddelen te vergaren.De belangrijkste
onderzoeksvragen zijn dan:
• Hoegaan ondernemers om metkansen en dedaaraan
verbondenrisico's?
• Hoe verkrijgen zij middelen en legitimiteit om
kansen te benutten?
• Hoekan ondernemerschap alsdynamisch proces
beschreven worden?
Hoe gaan ondernemers om metkansen en dedaaraan
verbondenrisico's?
De 'psychologischeeigenschappen' benadering heeft
duidelijk zijn beperkingen alshet gaatomhet beantwoorden van de vraag waarom ondernemers kansen
najagen.Alswedezepsychologische benadering echter
combineren met inzichten verkregen uitdeeconomieen
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sociologie dan komen weeen stuk verder methet beantwoorden van devraaghoeondernemers in spéomgaan
metkansen enrisico's.Beide laatstgenoemde disciplines
nemen deomgeving waarin het individu zich bevindt
onderde loep.De 'sociale netwerk' benadering iseen
bijdrage vanuit de sociologie (Granovetter, 1985)ende
rol van 'incentives'of prikkels is naar voren gebracht
dooreconomen (Baumöl, 1993).
Kansen zijn irrelevant indien zij niet worden waargenomen en benut.Netwerken kunnen ondernemers
helpen kansen tevinden en uit tebuiten.Inde literatuur
over netwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen
sterkeen zwakke schakels.Sterke schakels zijn gefundeerd opeerdere zakelijke contacten en in deze relaties
speelt vertrouwen een zekere rol (Aldrich en Zimmer,
1986).Zwakke schakels worden gevormd uiteen grote
groep mensen met wiemen opeen of andere manier iets
van doen heeft opzakelijk gebied. Sterke schakels kan
men vergelijken metgoede vrienden,zwakke schakels
met vagekennissen.Zwakke schakels worden vaak
gevormddoormensendieinanderebranchesofplaatsen
werkzaam zijn en zodoende toegang hebben tot andere
bronnen van informatie, middelen en mogelijkheden.
Zwakke schakels kunnen een meergevarieerde setvan
informatie bieden dan sterke schakels (Bloodgood etal,
1995)en zodoendekunnenjuist de zwakke schakelshet
creatieve vermogen van deondernemer vergroten door
via associatie nieuwecombinaties te ontdekken.
Hoebeoordelen ondernemers derisico'sdie aan die
marktkansen kleven? Omtebegrijpen waarom ondernemers handelen,kan gekeken worden naardeincenti-
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ves.Baumol (1993)meende datderegels die betrekking
hebben opde verdeling van winsten verlies bepalend
zijn voordematewaarin ondernemers hun kansen
zullen gaan uitbuiten.Hoehogerdewinsten en hoe
lagerde mogelijke verliezen van ondernemende activiteiten,des tegroter deprikkels vooreen aankomend
ondernemer zijn om actie teondernemen. Vergelijkbare
uitkomsten zijn gevonden inonderzoek naar vernieuwingprojecten binnen groteondernemingen. Indien
managers enprojectleiders bij grotere ondernemingen
onvoldoende beloning krijgen en/of ze'gestraft' worden
bij hetfalen van vernieuwingsprojecten zal dat leiden tot
een gebrek aan vernieuwingsinitiatieven en mogelijk
ook een wareexodus van spin-offs (Elfring en Foss,
1999).
Toch hangt debeslissing vaneen ondernemer omeen
kanstebenutten niet alleen af van depotentiële winsten
de verliezen bijeen eventuele mislukking.Diebeoordeling van dekansen isoverigens vaak lastig,met name
alshet gaat om innovatieve concepten. Ondernemers
zitten dan vaak gevangen in hun dominante logica
(Prahalad and Bettis, 1986).Deervaringen van Chester
Carlsson illustreren demoeilijkheid om innovaties op
hun waarde te schatten.Hij isdeoprichter van Xerox,
nadat Kodak zijn voorstel omkopieermachines tegaan
verkopen had verworpen opbasis vanhet argument dat
daar geen markt voor zou zijn. Hetis interessant omte
weten dat Xerox enigetijd later het voorstel van Steve
Jobs omeen personal computer tegaan maken afwees
omvergelijkbare redenen.Jobs isApple pas begonnen
toen naast Xerox vele andere bedrijven zijn concept
vooreen personal computer hadden afgewezen.
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Indien een initiatief albeoordeeld kan worden,dan is
men ernog niet.Dereëleoptiebenadering van McGrath
(1999)geeft overtuigende argumenten waarom een
mogelijkheid niet opzichzelf bekeken moet worden.Het
gaatomdevergelijking metandereopties.Het vergelijken
van opties ineen veranderende wereld isniet eenvoudig.
Ineen dynamische omgeving zullen deze beoordelingen
daarom ook niet vaststaand zijn maar afhankelijk van
omgevingsvariabelen aan verandering onderhevig zijn.
In turbulente markten is snelle actie geboden,terwijl in
meer stabiele markten deondernemer meer tijd heeft om
de alternatieven te vergelijken.
Het verzekeren van middelen en legitimiteit
Destapvaneen veelbelovende kans naarde startvan
eenbedrijf vereist actie.Metnameactieomdebenodigde
middelen te verkrijgen. Dat isvaak een lastige zaak,
vooral vooreen startende onderneming,omdat de financiële middelen beperkt zijn energeen zekerheid overde
groei van deonderneming is.Eén van de in de literatuur
genoemde overlevingsstrategieën isde 'spaarzaam
gebruik vankapitaal'strategie (Bhide, 1994;Hambrick
en MacMillan, 1984).Debenodigde middelen moeten
worden verkregen tegen zolaag mogelijke kosten.Het
blijkt datstartendeondernemersallerleimanierenvinden
om minder dan degeldende marktprijs tebetalen voor
arbeid,machines en advies.Sterke schakels inhet
netwerk vandeondernemer zijn dan nuttig.Zij zullen
immers meer geneigd zijn omdeondernemer financieel
testeunen dan zwakke schakels.Potentiële ondernemers
vergroten dushun mogelijkheden omde benodigde
middelen tegen lagekosten teverkrijgen dooreen goed
netwerk met sterke schakels.
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Het isinteressant om teweten dat zowel startende
ondernemers als werknemers binnen grote bedrijven die
iets nieuws willen opzetten gebruik maken van dezelfde
coöptatie strategieën.Ze gebruiken (of misbruiken) nog
niet geheel benutte middelen van vrienden doorte
bedelen,te lenen ente smeken (Starren MacMillan,
1990)Zoisbijvoorbeeld uit studies naaretnisch ondernemerschap gebleken dat het sociale netwerk een zeer
cruciale rol speelt.Dit netwerk,dat vrijwel uitsluitend
bestaat uit mede-immigranten,geeft deondernemer de
gelegenheidfinancieringsbronnenteorganiseren endeel
tenemen aan informele economische activiteiten.Het
inbeddingsprincipe iseen sleutelrol gaan vervullen in
hetbegrijpen van deopkomst van immigranten-ondernemers (Portes, 1995;Kloosterman,VanderLeun en Rath,
1999).
Netwerken vergroten hetvermogen vande startende
ondernemer om middelen tevergaren,maar zijkunnen
ook zorgen voorde acceptatie of legitimiteit vande
nieuwe onderneming.Het verkrijgen van legitimiteit is
vangrootbelangindien meneeninnovatie daadwerkelijk
indepraktijk wilbrengen(DiMaggio, 1992).Eennieuwe
organisatie moet zelf zorgdragen voor institutionele
ondersteuning en legitimiteit.Dit iszeker hetgeval voor
starters diegeheel nieuweproducten verkopen.Nieuwe
manieren en techiiieken om markten teopenenenof
product-marktcombinaties teontwikkelen zorgen voor
een grote mate van onzekerheid. Deze onzekerheid
wordtnogweervergrootindieneen nieuweonderneming
breekt metde gevestigde m?nier van produceren en
vermarkten,en zodoendede spelregels ineen bepaalde
bedrijfstak verandert.In zo'n geval van typisch
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Schumpeteriaansondernemerschap ishet cruciaal om
acceptatie en legitimiteit tecreëren.
Decase van hetberoemde Museum of Modem Artin
NewYork (MoMA) ondersteunt het ideedat legitimiteit
georganiseerd kan worden (DiMaggio, 1992).MoMA
washeteersteAmerikaanse museum dat zich wijdde aan
de moderne kunst enhet opende haar deuren in 1929.
Dedrieoprichters waren vrouwelijke professionele
kunstverzamelaars uit NewYork.Zijrichttezichop
schilders alsCézanne,VanGogh en Picassodie indie
tijddoordemeesteAmerikaansemuseawerden genegeerd.
Deoprichters werkten ineen situatie van grote onzekerheid.Erwaren maarenkele kunstspecialisten en enkele
verzamelaars opdatgebied.Daarnaast kon geen zinnige
schatting overhet toekomstig aantal te verwachten
bezoekers gemaakt worden omdat er geen vergelijkbaar
museum was.Datprobleem hebben zeaangepakt door
eencommissieoptezettenbestaandeuitrijkeindustriëlen,
onafhankelijke verzamelaars eneen professor van de
Harvard University diegespecialiseerd was in moderne
kunst.Deleden vandezecommissie moesten ervoor
zorgendatersteunkwamvansleutelfiguren enrelevante
instituten.Zij moesten hun bestaande relaties benutten
en nieuwerelaties aangaan.Deleden vandat netwerk
hebben acceptatie bij belangrijke mensen uit hetveld
georganiseerd door gebruik temaken van hun sociale
kapitaal.Die acceptatie of legitimiteit kan een steun
zijn bijhet verkrijgen van institutionele ondersteuning.
Dichter bij huis isdat proces ook waarneembaar
geweest bij de start en ontwikkeling van het bedrijf
MeteoConsult.Deoprichter Harry Otten werkte bijhet
KNMIen naeen studiejaar indeVSkwam hij terug met
allerlei ideeën hoehet anders tedoen.Daarvoor kreeg
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hijechter weinig steun bij de leiding vanhet KNMI. Hij
zageen duidelijke markt voor weersvoorspellingen.
Toenhet nietbinnen het KNMI lukteheeft hij besloten
dieideeën terealiseren bijeen eigen bedrijf. Dat bedrijf,
MeteoConsult,wasechter afhankelijk vanhet KNMI
voorbepaalde gegevens en die werden niet zonder slag
of stoot afgegeven. Harry Otten moest aantonen dat hij
een legitiem doel nastreefde omderegelgeving omtrent
demarkt van weersvoorspellingen te veranderen.
Uiteindelijk heeft hijdehulp vanTweede Kamer leden
gekregen diehet Ministerie van Economische Zaken
onder druk hebben gezet (NRC Handelsblad,9 augustus
1999).Dewetgeving ten aanzien vandebeëindiging van
demonopoliepositie van het KNMI moest aangepast
worden omeerlijke concurrentie mogelijk te maken.
Hetideevaneennetwerkondernemer waarbijhetnetwerk
een centrale rol speeltbijde verschillende fasen vanhet
starten van eeneigen bedrijf heeft zijn beperkingen.
Niet allerelaties zijn inde verschillende fasen even
groot.Deze indetijd inbelangrijkheid variërende
relaties zijn tot nu toeonvoldoende onderzocht.Wie
moet wanneer ingezet worden,blijft de vraag.Daarnaast
blijkt datdematewaarin bepaalde relaties belangrijk
zijn,ook zeer sterk context afhankelijk is(Bloodgood et
al, 1995).Zokanhet indeene situatievoorkomen dat
het netwerk een cruciale rol speelt inhet verkrijgen van
legitimiteit,terwijl deze specifieke factor ineen andere
situatie totaal niet belangrijk is.Denetwerk theoriekan
onvoldoende verklaren waarom bepaalde factoren inde
ene situatie belangrijker zijn dan inde andere situatie.
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Ondernemerschap alsdynamisch proces
Het ondernemingsproces kan gezien worden alseen
volgorde van fasen diedeondernemers doorlopen op
weg van initiatie tot succesvolle ontwikkeling.Elke fase
kan gekarakteriseerd worden aandehand vanenkeleuitdagingendiedeondernemerzalaangaanendesleutelfactoren vanuit deomgeving die indeze fase een rol
spelen.In verscheidene faseringsmodellen isdeevolutie
van kleinebedrijven beschreven.Demodellen van
Greiner (1972)enChurchill enLewis (1983) zijn het
meest bekend.Zij onderscheiden de volgende fasen:
initiatie,succes,lancering,groei en volwassenheid. Mijn
aandacht gaat met nameuit naarde startfase.
Uithetonderzoek van Hulsink (1998)komt naar voren
datdetraditionele faseringsmodellen niet geschikt
blijken te zijn voordeanalyse van dehightech starter.
Deeerstefase islanger,het zoek- en ontdekkingsproces
ondergaat meestal meerdere ronden.Tijdens ditconceptualisatieproces (Kazanjian and Drazin, 1990)isde
onzekerheid grooten ishet lastig om geld te verdienen.
Dit verklaart gedeeltelijk derol van venture capital
bedrijven bij hightech starters.Deventure capitalist
draagt niet alleen zorg voordurfkapitaal, maar ze geeft
ook adviesen coaching.
Hetprobleem bij onzekerheid en gebrek aan kennisin
dieeerste fase kan ten dele ondervangen worden door
een meeropactieen interactie georiënteerde benadering.(Bhide, 1994;McGrath, 1999).Inhetontdekkingsproces van deondernemer wordt nieuwe informatie
verkregen door interactie.Hetgaat hierbij niet dleen om
'imperfecte' informatie (informatie dieerg duur isomte
verkrijgen) die door dit proces aan het licht kan komen,
maarook om informatie die als 'onopgemerkt' betiteld

21

kan worden (Kirzner, 1997).Voorsommige echt nieuwe
goederen endiensten is'trial-and-error*een belangrijke
manier omtezien of ze voldoen aandebehoeften van
de consument.
Fouten zijn nieterg alservan geleerd kan worden ende
schadebeperkt blijft, zogeheten intelligente fouten
(Sitkin, 1992).Fouten kunnen informatie geven,die
aanleiding geven vooreen heroverweging vanhet
productconcept. Een fout begrijpen kan onzekerheid
wegnemen en nieuwepogingen kunnen profiteren van
die nieuwe inzichten.Erzijn vele voorbeelden van
succesvolle producten die voortgekomen zijn uiteerdere
mislukte pogingen (Maidique en Zirger, 1985).De
succesvolleAppleMacintosh heeft veel tedanken aan
demislukte Lisa.
Samenvattend kan gezegd worden datde start vaneen
kennisintensieve onderneming beschreven kan worden
aan dehand van dedrie gestelde hoe-vragen.InTabel 2
heb ikdiedrie vragen en dedaarbijhorende begrippen
samengevat.
Tabel2
Bedrijfskundige benadering van ondernemerschap
Vragen
Hoekans waarnemen

Hoemiddelen verzekeren
Hoeverloopt dynamisch proces

Belangrijke begrippen
- zwakke schakels,diversiteit,
creativiteit
- doorbreken dominante logica
- reëleopties vergelijken
- sterke schakels benutten
- legitimiteit verzekeren
- interactie;integreer actieen
analyse
- leren van fouten
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Dehoe-vraag kan metbovenstaande elementen beantwoord worden.Demaniervan werken wordt beïnvloed
doorhet soort initiatief.Gaathet omecht iets nieuws
dan zal meer aandacht besteed worden aan de acceptatie
van het nieuweconcept.Het netwerk zal aangesproken
enontwikkeldmoetenwordenomlegitimiteitte verkrijgen
(Aldrich en Fiol, 1994).Bijkennisintensieve en hightech bedrijven zien wedat het conceptualiseren vanhet
uiteindelijke product een interactief proces is.Het gaat
omhetuittesten opgeselecteerde marktenenhet bijstellen
van het product,waarbij actieen analyse geïntegreerd
zijn. Een starterdie inspeelt opbestaande vraag inde
markt isgebaat bij snelheid.Hetnetwerk wordt dan
gebruikt om snel debenodigde middelen te verkrijgen
ten einde aande vraagte voldoen. Hetdoel is duidelijk
endemanier van werken wordtbepaald door het streven
om zoefficiënt mogelijk, bijvoorbeeld met strakke
planning,dewaargenomen kans inde markt tebenutten.
Groei kennisintensieve bedrijven in en rond
Wageningen
Dederde vraag uitde inleiding moet nog beantwoord
worden.Devraag was:hoekunnen wedegroei van
kennisintensieve bedrijven rond universiteiten en inhet
bijzonder inWageningen verklaren enhoekan dat
verder gestimuleerd worden? Deze vraag iseen uitdaging niet alleen omdat heteen interessant te verklaren
fenomeen is,maarook vanwege het feit dat verschillendepartijen erbij betrokken zijn ener invloed opkunnen
uitoefenen. Alseerste zal metbehulpvan de hiervoor
besproken bedrijfskundige benadering van ondernemerschapdestart engroei van tweekennisintensieve bedrijven geanalyseerd worden.Vervolgens zal Wageningen
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alsclustervan kennisintensieve bedrijvigheid onderde
loepgenomen worden.Daarbij zal een vergelijking
gemaakt worden metdeontwikkeling van Silicon
Valley.
Deafgelopen jaren iseen groot aantal kennisintensieve
bedrijven gestart inWageningen.Rond devijftig kennisintensieve bedrijven hebben hun poorten geopend. Bij
demeeste van dit soortbedrijven heeft het overgrote
deel vande werknemers een hogereberoeps-of universitaire opleiding genoten.Veelvan diebedrijven kunnen
alshightech omschreven worden,omdat zedirect te
maken hebben met nieuwe technologieën.
Tweehightech cases
Indetweecases wordtde start endeeerste fase
beschreven.Deeerste betreft hetbedrijf Noldus.Noldus
iseen bedrijf dat standaard softwarepakketten ontwerpt
en verkoopt.Desoftware steltdegebruiker in staat data
teverzamelen en teanalyseren metbetrekking tot menselijk of dierlijk gedrag.Het bedrijf isopgericht in 1989
doorLucasNoldus,direct nadat hij aande Landbouwuniversiteit zijn doctorstitel had verkregen.Heteerste
product waseen softwarepakket dat gebaseerd wasop
de software diehij ontwikkeld had tijdens zijn promotieonderzoek naarhet gedrag van sluipwespen. Gedurende
zijn onderzoek bleek aldatereen markt was vooreen
dergelijk product,collega-onderzoekers bleken veel
belangstelling tehebben.Tijdens delaatste periode van
zijn onderzoek ontwikkelde hij in zijn vrije tijd een meer
algemeentoepasbare vormvanzijn softwarepakket. Zo'n
pakket heeft voor gebruikers het voordeel dat ze
gedragsmetingen kunnen automatiseren en de verkregen
data zijn beterenkunnen sneller geanalyseerd worden.
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Toepassingen voorhet bestuderen van menselijk en
dierlijk gedrag zijn tevinden inzeer uiteenlopende
disciplines,zoalsde neurologie,farmacie, dierwetenschappen,ergonomie en sportersonderzoek. Deze
disciplines zijn terug tevinden bij veel bedrijven en
overheidsinstellingen. Belangrijke klanten zijn bijvoorbeeld Bayer,Glaxoen Organon uitde farmaceutische
industrie;DaimlerChrysler enVolvouitde auto-industrie;Lockheed Martin,NASAen KLM uitde luchtvaartindustrie.Hethoofdkantoor vanNoldusisinWageningen,
metdaarnaast vestigingen in Sterling (VS)en Freiburg
(Duitsland).In tienjaar tijd ishetbedrijf gegroeid van
een eenmansbedrijf naareen hightech bedrijf met rond
de40 werknemers.
Deafdeling Entomologie van deuniversiteit wasde
eerste afnemer en dit gaf voldoende gebruikers feedback
om demarktoptegaan meteen goed ontwikkeld
product.Het acceptatieprobleem wasook beperkt,het
netwerk vanmede-onderzoekers gaf voldoendeerkenning
en legitimiteit.Alhoewel deoprichter welopmerkte: "Ik
hebmijn eerste afnemers nooit verteld datde software
oorspronkelijk isgeschreven omhet gedrag van sluipwespen vast teleggen,dat zou de geloofwaardigheid
vanhetproduct kunnen hebben schaden." Indeeerste
fase lagdenadruk ophet zoefficient mogelijk verkopen
vanhetproduct.Erwerden voldoende producten
verkocht om geld vrij te maken voorde ontwikkeling
van nieuwe softwareproducten.
Het tweede casebedrijf isSynoptics.Synoptics levert
expertise met betrekking tothet toepassen van 'remote
sensing'technieken enhet gebruik van Geografische
Informatie Systemen (GIS).Dezetechnieken leveren
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gegevens overprocessen diezichafspelen ophet aardoppervlak.Inzicht indezeprocessen isbelangrijk voor
klanten diezichbezig houden met het inkaart brengen
en in degaten houden van gebieden alshet gaatom
bijvoorbeeld landgebruik,gewasgroei en waterstromen.
Klanten komen uitdelandbouw,gemeenten,ingenieursbureaus en overheden.
Synoptics is in 1993opgericht inWageningen dooreen
team van viergepromoveerde aardwetenschappers van
deLandbouwuniversiteit. Remote sensing technieken
leverde nieuwe mogelijkheden opom aan de groeiende
vraag naar gegevens overprocessen opaarde te voldoen.
Deeerstefinancieringwerd gevonden uitdiverse bronnen,maar hetgrootste deel kwam van overheidsinstellingen dieonderzoeksprojecten financierden. Vanaf 1995
isSynoptics een BVen momenteel werken er vijftien
personen.
VoorSynoptics isdezoektocht naareen min of meer
gestandaardiseerd product dat verkocht kan worden aan
grote aantallen klanten nog steedseen belangrijke
activiteit.Diezoektocht wordtbetaald uithet geld dat
verdiend wordt metonderzoeksprojecten voor klanten.
Hetonderzoek endaarbijhorende cultuur van vrijheid en
exploratie isdominant.Echter gezien het groeiend aantal
projecten en denoodzaak diezoefficiënt mogelijk te
doen isonlangseenprojectleiderstructuur geïntroduceerd.
Synoptics gebruikt zijn netwerk om onderzoeksgelden
bijeen te sprokkelen diegebruikt worden omde winstgevendheid van detoepassing vanbepaalde technologieën ineen product tetesten endit vervolgens verder te
ontwikkelen. Dezeonderzoeksgelden en met namede
gerespecteerde instellingen diedat onderzoek uitzetten
dragen bij aan de acceptatie en legitimiteit van het
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bedrijf. Synoptics wil voorop lopen bijhet ontwikkelen
vancommerciëletoepassingen vandienieuwetechnieken.
Depotentiële klantenkring isgroot,maarbij dit soort
echt nieuweproducten hebben potentiële klanten altijd
moeite om precies teformuleren wat zewillen.Een
referentiekader ontbreekt.
Indezeconceptualisatiefase isdeonzekerheid groot.
Actie inde vorm van het verkopen van hun kennisaan
een uitgebreide klantenkring enhet analyseren vande
verschillende optiesgaan hand inhand.Een netwerk van
contacten isindezefase cruciaal voorhet beoordelen
van de verschillende alternatieven.
Waarkomen dezetweebedrijven vandaan?Beide zijn
een spin-off van deuniversiteit.Indeliteratuur komtdat
ook naarvoren.Deomgeving vanhightech bedrijven
blijkteenbelangrijke factor tezijn voorhightechstarters.
Het idee voorhetopzetten vaneen hightech bedrijf
ontstaat en krijgt vorm gedurende detijd datde aspirant
ondernemer zelf werkt vooreen werkgever,meestal is
dateengrootbedrijf ofuniversiteit.Inde bedrijfskundige
benadering kwam het afwegen van alternatieven op
basis van het geboden perspectief naar voren.Gezien de
bezuinigingen opuniversiteiten vanaf heteind vande
jarentachtigwashetperspectief voorbeideondernemers
om hun ideeën binnen deuniversiteit terealiseren niet
groot.Eeneersteverkenningvandemogelijke marktwaardevan hun kennisenbedrijfsconcept wasergpositief.
Derhalve wasvoor beide starters dekeus niet moeilijk.
Het netwerk vandeondernemeren zijn/haar mede
oprichters speelt een belangrijke rol in de opstartfase
van hetbedrijf. Een lange lijst van netwerkrelaties van
leveranciers,adviseurs,venture capitalists,familie en
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vrienden kandekansopoverleven aanzienlijk vergroten.
Inhet geval vanNoldus zien wedatdeuniversiteit een
onmisbare rol heeft vervuld bijhet conceptualiseren van
heteersteproduct.Daarna heeft het netwerk in
Wageningen bijgedragen aan het zoefficiënt mogelijk
inzetten van middelen om deaan demarktvraag te
voldoen.Deovergang van universiteit naareigen bedrijf
isinhetgeval van Synoptics geleidelijker gegaan.Naast
deuniversiteit hebben ook opdrachtgevers uithet aande
universiteit gerelateerd onderzoekscircuit bijgedragen
aan het conceptualiseren van deproducten die Synoptics
verkoopt.
Wageningen alshetSiliconValley vandeLifeSciences?
Debeidecasestudies laten zien hoebelangrijk de
omgevingisvoorhightechondernemerschap.Deliteratuur
omtrent hightech ondernemerschap is grotendeels
gebaseerd ophetontstaan vanclusters van activiteiten
rond universiteiten en onderzoekslaboratoria van grote
bedrijven. Deveelbestudeerde en zeer geadoreerde
successen van Silicon Valleyrond Stanford University
en Route 128rond MITzijn voorbeeldmodellen
(Roberts, 1991; Saxenian, 1994).
Ombeter tekunnen begrijpen hoedie invloed vandat
netwerk ophet individuele bedrijf precies werkt,moeten
weeerst desleutelfactoren van het netwerk endedynamiek van het netwerk begrijpen (Porter, 1998).Een
belangrijke vraag isdan ook:Watzijn de drijvende
krachten ineen succesvol netwerk?Omdeze vraagte
kunnen beantwoorden zullen wede literatuur over het
meestbewonderde hightech netwerk,Silicon Valley,
bestuderenendaaruit lessendestilleren voorWageningen
alsgroeipool voor levenswetenschappen.
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Deomvang van het netwerk endeverklaringen voorhet
ontstaan van nieuwe ondernemingen zullen inhunhistorischperspectief worden gezien.Dehuidigegrootte van
Silicon Valley (Economist, 1997)maakteen eerlijke
vergelijking tussen Silicon Valleyen Wageningen
Levenswetenschappen erg moeilijk. Echterde situatie
van Silicon Valley indejaren zeventig lijkt heel wat
gemakkelijker te vergelijken metdehuidige situatie van
de Universiteit Wageningen ende aanverwante onderzoeksinstituten.Opbasis vaneen dergelijke vergelijking
kan depositie en deontwikkeling vaneen Wagenings
Levenswetenschappen alshightech ondememerschapsnetwerk geanalyseerd worden.
Omhet succes van Silicon Valley tebegrijpen moeten
debetrokken partijen in kaart gebracht worden alsmede
deprocessen diezich tussen departijen afspelen. De
onderdelen van het netwerk zijn:
• Universiteit enR&Dafdelingen van grote bedrijven,
• Een vijver volhoog opgeleide professionals,
• Een verfijnde ondersteunende infrastructuur,
• Dynamische processen.
Universiteit en onderzoekslaboratoria
Deuniversiteitenenonderzoekslaboratoria vormensleutelcomponenten vanhightech netwerken.Zij leveren de
benodigde technologische expertise en trainen dejonge
onderzoekers die later devijver van hoger opgeleiden
zullen vormen.Defocus van deze actoren ligt opde
commercialisering van nieuwe technieken. Bekende
voorbeelden uit Silicon Valley zijn Sun Microsystems
(waarbij sun staat voor Stanford University Network)
die isopgericht door twee Stanford MBA-erseneen
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Stanford Ingenieur.Decommerciële onderzoekslaboratoria
blijken ookeenbelangrijke roltespelen.DeAT&TBell
laboratoria en deLosGatos Laboratoria van IBM waren
verantwoordelijk voortechnologische doorbraken inde
ontwikkeling vandetransistor en deontwikkeling van
disk drivesen informatieopslag technologieën.Deze
ontwikkelingen bleken later detechnologische bouwstenen tevormen voorcommercieel succes.Een team
vanachtingenieurs,onderanderevandeBell Laboratoria,
indewandelgangen de'traitorouseight',richtteFairchild
Semiconductor opin 1957.Laterrichtteieder vanhen
een nieuw bedrijf opalsspin-offs vanFairchild,waarvan debekendste Intel is(Saxenian, 1994).
InWageningen zijn deuniversiteit,de onderzoekslaboratoria vanDLOendenieuweonderzoeksfaciliteiten van
bedrijven alsNumicoen Keygenedebasis vooreen
groot deel van detechnologische kennis.Kennisen
technologieën bestrijken terreinen zoals voedsel,bodemgebruik,biotechnologie,wateren het weer.Meteen aantal voorbeelden heb ik aangetoond dat mechanismen om
technologie commercieel uittebuiten aanwezig zijn.De
basis isechter wel smal.Erisgeen dominante multinational die inWageningen groot geworden isen meteen
ruim budget nieuweontwikkelingen inhetcluster stimuleert.In Silicon Valleyheeft Hewlett Packard dierol
lang vervuld en inkleinere clusters als 'Silicon Forest'
rond Seattle en inFlanders Language Valley vervullen
respectievelijk Microsoft en Lernout &Hauspiedierol.
Hoog opgeleide professionals
In Silicon Valley is Stanford één van de leidende universiteiten,diestudenten aantrektvanuitdegeheleVerenigde
Staten en zelfs vanuit andere landen.Stanford en enige
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andere universiteiten inderegio leveren een continue
stroom van hoogopgeleiden opdiverse vlakken.
Sommigenrichteneen eigenbedrijf op,maarde meeste
vinden werk bij de velebedrijven inderegio.De
instroom van nieuw talent isbelangrijk; nieuwe mensen
kunnen nieuwe inzichten en nieuwenetwerken metzich
meebrengen.Deinternationale achtergrond van veel
studenten vergroot dediversiteit enopent nieuwe netwerken oponverwachte manieren.Zohebben bijvoorbeeldAziatische studenten contacten gelegd metlagelonenlanden inAziëtoen zijbegonnen meete werken in
de startendehightech bedrijven in Silicon Valley.
DeUniversiteit Wageningen iseen kleiner dan Stanford.
Maarhet onderzoeksterrein bestrijkt ook een combinatie
vanexacte vakken en gammaonderdelen.Daarnaast is
Wageningen bekendomzijn internationale oriëntatieen
de velebuitenlandse studenten vervullen een belangrijke
rolbinnenhetnetwerk vanWageningen alskenniscluster.
Een verfijnde ondersteunende infrastructuur
Een verfijnde ondersteunende infrastructuur zorgt ervoor
datbedrijven hun ideeën kunnen ontwikkelen enzich
kunnen concentreren ophun kernactiviteiten. De service
vande venture capitalists,hetproduceren opbestelling
enprofessionele service ophet gebied van advisering,
marketing enjuridische service zijn een belangrijk
onderdeel van deze ondersteunende infrastructuur. De
aanwezigheid van aldezedienstverleners zorgt ervoor
dat deontwikkeling van nieuweproducten en het opde
markt zetten van nieuweproducten snel kan gaan.
Deventure capital gemeenschap verdient speciale aandacht.Zij leveren niet alleen het benodigde kapitaal
maar ook demanagement know-how en een uitgebreid
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netwerk vancontacten omdeservice compleet te
maken.In Silicon Valley hebben deventure captalists
een belangrijke rol gespeeld.Al in dejaren zeventig
waren erenige tientallen venture capital bedrijven actief
inhet gebied (Saxenian, 1994).Demeerderheid vanhen
zijn zelf ondernemers geweest enhetkapitaal uitde
verkoop van hun bedrijf wordt gebruikt om nieuwe
hightech bedrijven te steunen.
InWageningen isdeondersteunende infrastructuur
slechts beperkt ontwikkeld. Het iseen relatief kleine
gemeente meteen strakke focus opdelandbouw en
aanverwante activiteiten.Kennisover landbouw en daaraan gerelateerde netwerken isaanwezig,maarproductiefaciliteiten enventure capitalists zijn nauwelijks aanwezig.Erisnog geen tweede generatie ondernemers die
kunnen profiteren vanhet geld en deervaring vande
eerstegeneratie.Ook ben ikgeen 'serial entrepreneur'
tegengekomen,dat zijn mensen die meerdere bedrijven
gestart zijn. Onderde 'traitorouseight' bevonden zich
een aantal serial entrepreneurs.
Dynamische processen
Indeanalyse van het succes van Silicon Valley benadrukken Bahrami en Evans (1995)de verschillende
dynamischeprocessen dieresulteren inhet initiëren van
nieuwe activiteiten.Eén van die processen is spin-offs.
Spin-offs vernieuwen en voeden het bedrijvenbestand
voortdurend. Detweebesproken cases zijn spin-offs van
deuniversiteit.Alhoewel spin-offs van universiteiten
een belangrijke bron voortechnologische vernieuwing
ineen cluster zijn,mogen spin-offs van bestaande
bedrijven niet ontbreken inhet palet van starters.Opdit
vlak staan deontwikkelingen nog inde kinderschoenen.
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Het aantal getraceerde spin-offs isopdevingers vanéén
hand tetellen.Een onderdeel vande voedingsbodem
voor spin-offs, deaanwezigheid van grotere bedrijven
en onderzoekslaboratoria isaanwezig.Erzijn bijna
vijftien bedrijven met meerdan vijftig personeelsleden
(Kennisstad Wageningen, 1999).Het ideedat spin-offs
totdemogelijkheden behoort moetechter noggestalte
krijgen. Eenduidelijk beleid ten aanzien van stimulering
van spin-offs is gewenst.
Een tweede kemprocesishet aanü*ekkenvan bedrijven
en starters vanbuiten deregio.Hierin isWageningen
redelijk succesvol.Hetresearch laboratorium van
Numicoisonlangs naarWageningen verhuist.Dit
laboratorium vervult een belangrijke rolbij deontwikkeling van nieuweproducten,ook voordistributie opde
Amerikaanse markt viaderecente overname van
General Nutrician.Hetbiotech bedrijf Keygene istien
jaar geleden inWageningen gestart enbehoort metmeer
dan tachtig personeelsleden totdegrotereonderzoeksbedrijven inWageningen.Hetaantal organisaties datvan
buiten kwamomzich inWageningen tevestigen issterk
toegenomen indeafgelopen tienjaar.Intotaal waren dat
overigens zevenentwintig organisaties.Een deel van die
nieuwkomers kunnen derol van veeleisende vrager
vervullen (Elfring en DeMan, 1998).Veeleisende
vragers houden deaanbieders scherpen vormen een
belangrijke stimulansomnieuweproductenuitteproberen.
Niemand weet welke nieuwebedrijfsconcepten ophet
terrein van delevenswetenschappen succesvol zullen
zijn. Een manier om meer informatie te verkrijgen over
dehaalbaarheid van een aantal concepten isom hetuit

33

teproberen meteen concreet bedrijf, kortom een ondernemende cultuur.Hetderdekemproces binnen een vitaal
netwerk isexperimenteren met nieuwe concepten.Een
ondernemende cultuur isde voedingsbodem voordergelijk exploratief gedrag.Diversiteit isbelangrijk voor vernieuwing.Door devariatie aanbedrijfsconcepten te vergroten,nemen deoverlevingskansen van het netwerk toe
volgens depopulatie-ecologie benadering (Hannan and
Freeman, 1977;Carroll, 1997).Deenorme variëteit aan
startersinitiatieven heeft Silicon Valley geen windeieren
gelegd (Bahrami en Evans, 1995).
Hoekan debedrijvigheid verder gestimuleerd worden?
Deontwikkeling vanhetcluster van kennisintensieve
organisaties inWageningen kanoptweeniveausbekeken
worden.Hetniveau van het individuele bedrijf enhet
netwerkniveau. Bij debeantwoording vande vraag 'wat
moeten wenudoen omeen en anderteverbeteren',is
het belangrijk een duidelijk onderscheid te maken tussen
hetbedrijfs- of startersniveau en het netwerk niveau.
Alseerstede vraag:wat moeteenhoogopgeleide ingenieurbijéén van degrotere organisaties nudoen als hij/zij
gefascineerd isgeraaktdoornieuwe toepassingsmogelijkheden vaneen (nieuwe) technologie opdemarkten
hem/haarduidelijk isgeworden dathetbedrijf zelf erg
aarzelend is?Het is zondertwijfel verstandig eens
extern te informeren watde mogelijkheden zijn.Dan
gaat hetombasisvragen als;ishetproduct te leveren,
wie zou klant kunnen worden en waarhalen wede
middelen vandaan?Toch blijven derisico'sgroot,watis
nudekansopsucces en watgebeurt er alshet mislukt?
Watbetreft desuccesfactoren van ondernemers heeft
VanPraag uitgebreid onderzoek gedaan.Zij heeft
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tweeentwintigfactoren, verkregen uitderelevante literatuur metbehulp vaneen omvangrijk statistisch onderzoek getoetst (Van Praag, 1996).Vandetweeentwintig
factoren hadden slechts viereen positief effect opde
slaagkans.Die vier succesfactoren waren:een hoge bèta
opleiding,werkervaring indebedrijfstak, werkervaring
in het beroepen een positief startmotief.Voorkandidaat
ondernemers isdat goed nieuws.Indegeschetste caseis
dat namelijk een maximale score.
Beidecases laten zien en bevestigen overigens de onderzoeksresultaten over starters in Silicon Valley,dathet
cluster of netwerk in meerdere opzichten vanbelang is.
Destarters komen voort uithet netwerk als spin-offs en
vervolgens faciliteren departicipanten van het netwerk
deontwikkeling van een starter.Diefaciliterende functie
is met namekennismakelen,het uitwisselen van ervaringenen doorverwijzen. Mechanismen voor kennisuitwisseling zijn vanbelang voordevernieuwing vanhet netwerk (VandeBosch and vanWijk, 1999).Kennisuitwisseling iseen lastigproces,daar isdan ookeen rol
voordeStichting Kennisstad Wageningen weggelegd.
Verderegroei vandebedrijvigheid kan doorde grotere
organisaties zelf gestimuleerd worden.Ondersteuning
van werknemers die voorzichzelf willen beginnen kan
daaraan een belangrijke bijdrage leveren.Er zijn vele
vormen,inhet geval vanNoldus wasdeuniversiteit de
eerste klant.Maarhet tijdelijk leveren van bepaalde
faciliteiten kan ook zeer zinvol zijn.
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Tabel 3
Wattedoen om het aantal starters tevergroten en netwerk te versterken
Starter in spé
- creativiteit,zwakkeschakels
voorideeën
- benut sterke schakels voor
middelen en legitimiteit
- vergelijk opties internen
extern

Groteorganisaties in netwerk
- commiteentaanondernemerschap;
zowel intern alsextern
- diversiteit en ruimte voor
experimenteren
- spin-offs stimuleren
- creëer mechanismen
voor kennisuitwisseling

Oplevendondernemerschap inWageningen?Ja,hetaantal
kenniswerkers bij bedrijven isinde afgelopen tienjaar
verdrievoudigd.Toch isnog maar één opdevijf kenniswerkers inWageningen indienst van een commercieel
bedrijf. Verderegroei van die verhouding naaréén op
twee zou de ambitie moeten zijn. Dat isook meer in lijn
metde verhoudingen inbijvoorbeeld Twenteen Leiden.
Dergelijke verhoudingen zijn ook noodzakelijk omop
termijn uittegroeien toteen 'FoodValley'dat tevergelijken is intermen vandynamiek en uitstraling met
Silicon Valley.
Watbetekent dat voordecentrale speler inhet netwerk,
deWageningse Universiteit en Researchcentrum?Voor
Wageningen iscommitment om startersinitiatieven te
ondersteunen cruciaal.Het iswellicht gewenst zelf te
participeren ineen aantal starters.Debouwstenen zijn in
Wageningen aanwezig,debasis isechter wel smal zondereen groot industrieel bedrijf metWageningen als
thuisbasis.Daarnaast verdienen dezo noodzakelijke
dynamische processen als spin-offs versterking.Dewat
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aarzelende houding vanNederlandse wetenschappers in
'Life Sciences'ten opzichte van ondernemerschap
(Moret,Ernst &Young, 1998)dient doorbroken te
worden.Een signaal vandeuniversiteit in devorm van
bijvoorbeeld deelnemingen in startere betekent commitment aan de strategie (Ghemawat, 1991)van de ontwikkeling van een 'Food Valley'.Inandere succesvolle
hightech netwerken zijn centrale actoren als universiteiten eendergelijk commitment aangegaan.
Oplevendondernemerschap enverderonderzoek
Debedrijfskundige benadering van ondernemerschap
hebikgebruikt om inzicht tekrijgen inhet oplevende
kennisintensieve ondernemerschap in Wageningen.
Hoewel bovenstaande analyseonsinzichtheeft gegeven
indefactoren die van belang zijn voordegroei vanhet
aantal kennisintensieve starters,blijven er nogveel
vragen onbeantwoord. Deverschillende typen bedrijven,
hun oorsprong,demotivatie van deondernemer of het
ondernemersteam,het groeitraject ende financiering
zijn aspecten waarover slechts ineen aantal gevallen
informatie beschikbaaris.Eensystematische verzameling
vandergelijke kerngegevens isgewenst.Vervolgens kan
opbasis vaneen goed gevulde database deopleving van
ondernemerschap inWageningen vergeleken worden
met andere regionale kennisintensieve groeipolen.
Het analyseschema opbasis van dedriehoe-vragenkan
ookgebruikt worden omhet oplevende ondernemerschap in grote bedrijven tebestuderen. Ikhebdat
vandaag vanwege detijd nauwelijks besproken.Maar
intrapreneurs worstelen ook methet probleem van legitimiteit enhet vinden van demiddelen om gesignaleerde
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kansen voorinnovaties teverzilveren (Day, 1994).
Terwijl het management vandiebedrijven dejuiste
organisatorische condities moet scheppen ommedewerkers te stimuleren nieuwe producten te ontwikkelen
(Kanter, 1988).Een duizend bloemen bloeien strategie
lijkt een goedekeusom nieuwe mogelijkheden teexploreren.Dekeerzijde isechter datteveel nadruk ophet
ontdekken van het nieuweten kostekan gaan vanhet
beteren efficiënter doen van hetbestaande.Het vinden
van een balans tussen exploitatie en exploratie iseen
belangrijke uitdaging in Strategieland (March, 1991).
Het isinteressant om deinzichten uitonderzoek opdat
terrein (Volberda, 1998)toetepassen opgrote organisaties indeagribusiness en levensmiddelensector.
Dankwoord
Alseerste wil ikdeRaad van BestuurenhetWagenings
Universiteitsfonds bedanken voorhet vertrouwen datu
in mij gesteld heeft. Opinitiatief van het Wagenings
Universiteitsfonds isdezenieuwe leerstoel aan de
Wageningse Universiteit gevestigd,met alsdoel ondernemerschap te stimuleren.Ikbeschouw dat alseen
prachtige en veelzijdige uitdaging.Hoewel onderwijs en
onderzoek dekern van mijn activiteiten zijn, vormtde
wisselwerking metdepraktijk een bron voor inspiratie.
HooggeleerdeSiggaardJensen,MoneyandBonet, dear
Hans, Arthuren Eduardo,
Asforeign guests Ifirstwant tothank you for coming,I
feel honored.During the lasteight years wehavehad
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theEDAMBASummerschools on 'Paradigmsin
Business Studies'and with the PhDstudents whoparti-
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cipated.Ihave learned agreat deal from those weeksin
the summertime.
Hooggeleerde Van denBoschenVolberda, besteFrans
en Henk,
Ik vind hetergleuk datjullieer vandaag bij zijn. Wij
hebben gezamelijk veel onderwijs en onderzoek gedaan
in Rotterdam.Mijn interesse voorondernemerschap is
een spin-off vaneen aantal vandie gemeenschappelijke
projecten ophetterrein van strategisch management.Ik
hoopeen brug tekunnen slaan tussen het ondernemerschapsonderzoek inWageningen en Rotterdam.
Collega'svandevakgroep Strategie enOmgevingvande
FaculteitBedrijjkunde vandeErasmus Universiteit,
Een deel van mijn onderzoek naar ondernemerschap
vindt plaats inRotterdam.De vakgroep als kennisbasis
ophet snijvlak van strategie,ondernemerschap en netwerken isenorm.Met devele 'kleine' vragen aanjullie
als mijn ganggenoten hebikeen hoopgezoek in bibliotheken kunnen besparen; ookde 'world wide web'kan
daar niet tegen op. Ikhoopdaar indetoekomst nog
vaak gebruik van tekunnen maken.
Collega'svandeleerstoelgroepBedrijfskunde in
Wageningen,
Hoewel ik maaréén dag indeweek inWageningen ben,
voelde ik mijer al snel thuis.Alles wasgoed geregeld
daaropdeLeeuwenhoren,en ikwerd gelijk betrokken
bij allerlei leukedingen alsetentjes en festiviteiten.
Daarnaast hebikerg veel nieuwe kennis opgedaan over
een voor mij relatief nieuw toepassingsgebied van
ondernemerschapstheorieën, namelijk de landbouw-

39

sectoren hightech starters inde levenswetenschappen.
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Het isvaak stimulerend om voor nieuwe groepen
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geval,hetwas zelfs verrassend.Jullie technologische
achtergrond geeft een meerwaarde aandeinzichten uit
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terrein van onderzoek naarondernemerschap.Zonder
jullie inzet waser geen mooi verslag gekomen vanhet
gezamelijke veldonderzoek naarkennisintensieve starters inWageningen,dat wealsafronding van hetvak
hebben overhandigd aan Burgemeester Salavan
Wageningen als voorzitter van de Stichting Kennisstad
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