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Nederlandse Samenvatting / R&D Allianties, Kennisstromen, en Innovatie: 
Drie Studies naar de Waarde van Samenwerking in R&D / Hans T. W. Frankort 
 
Deze dissertatie presenteert drie empirische studies die ieder relaties bestuderen tussen verschillende 
deelaspecten van R&D allianties (onderzoeks- en ontwikkelingsallianties) en zowel kennisstromen tussen 
samenwerkende bedrijven als innovatie op bedrijfsniveau. 

Alle empirische analyses zijn gebaseerd op een steekproef van bedrijven die gedurende de periode 
1975-1999 gebruik maakten van R&D allianties in de informatietechnologie. De analyses houden zoveel 
mogelijk rekening met de belangrijkste alternatieve verklaringen die in de literatuur voor de getoetste 
relaties worden aangedragen. 

De eerste studie onderzoekt hoe de R&D allianties van een bedrijf gezamenlijk, als een portfolio, 
invloed hebben op de hoeveelheid technologische kennis die het bedrijf aantrekt van haar R&D partners. 
De studie toetst twee ideeën. Ten eerste, enkele wetenschappers suggereren dat het uitvoeren van 
meerdere parallelle projecten (bv. R&D allianties) vooral verstandig is wanneer exogene of endogene 
onzekerheden het moeilijk maken om de stand van de technologie te voorspellen. De empirische 
resultaten laten inderdaad zien dat de informatiewaarde van parallelle R&D allianties afhangt van de 
onzekerheden gerelateerd aan deze allianties. 

Ten tweede, behalve de aard van de R&D allianties zal ook de aard van de partners een rol spelen in 
de hoeveelheid technologische kennis die een bedrijf aantrekt. Nieuwe partners—de partners waar een 
bedrijf nog niet eerder mee samenwerkte—genereren meestal meer informatie die nieuw is voor een 
bedrijf dan oude partners—de partners waar een bedrijf al mee samenwerkt(e). In tegenstelling tot oude 
partners zijn nieuwe partners echter minder vertrouwd en het zal dus minder gemakkelijk zijn om met 
nieuwe partners samen te werken. Deze overwegingen doen vermoeden dat een R&D alliantie portfolio 
de meeste ingaande kennisstromen genereert als deze zowel oude als nieuwe partners bevat. De 
empirische resultaten bevestigen dit vermoeden. 

De tweede studie onderzoekt hoe de technologische kennis en de netwerkpositie van de R&D 
partners van een bedrijf gezamenlijk invloed hebben op bedrijfsinnovatie—de productie van nieuwe 
technologische kennis. Bedrijven vormen R&D allianties om toegang te krijgen tot de technologische 
kennis van andere bedrijven. Echter, dat de allianties die bedrijven met elkaar aangaan een netwerk 
vormen, lijkt hiervan slechts een onbelangrijk bijproduct te zijn dat geen verdere prestatieconsequenties 
heeft. Hoofdstuk 3 toont aan dat dit niet het geval is. De empirische resultaten laten ten eerste zien dat de 
technologische kennis van partners van invloed is op de innovatie van een bedrijf, zij het in afnemende 
mate. De netwerkpositie van deze zelfde partners is echter ook van belang. Als partners allianties 
onderhouden met andere bedrijven die ook direct onderling samenwerken, dan heeft dit een positief 
effect op bedrijfsinnovatie. De implicatie is dat het loont om, naast technologische kennis, ook te kijken 
naar de netwerkpositie van (potentiële) partners. 

De derde en laatste studie onderzoekt een mogelijke tegenstrijdigheid in de alliantieliteratuur. Veel 
wetenschappers suggereren dat R&D allianties het best presteren wanneer deze georganiseerd zijn als 
semiautonome bedrijven—als zogenaamde ‘joint ventures’. Beschrijvende studies laten echter zien dat 
veruit de meeste R&D allianties georganiseerd zijn als bilaterale projecten, voornamelijk in omgevingen 
waar exogene onzekerheden groot zijn. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid wekt de suggestie dat 
exogene onzekerheid van invloed is op de organisatiekeuzes die bedrijven maken. De empirische 
resultaten in deze laatste studie laten zien dat joint ventures het best presteren in omgevingen die 
langzaam en in voorspelbare richting veranderen, terwijl bilaterale contracten het best presteren in 
omgevingen die snel en in onvoorspelbare richting veranderen. Variaties in omgevingskenmerken 
verklaren dus wellicht waarom de literatuur schijnbaar tegenstrijdige bevindingen bevat. De resultaten in 
deze derde studie zijn consistent in verschillende modellen met alternatieve prestatiematen, te weten 
bilaterale kennisstromen, technologische impact, en de introductie van nieuwe producten. 

De drie studies illustreren dat de prestaties van R&D allianties afhangen van, ten minste, een aantal 
factoren op portfolio-, netwerk-, en relationeel niveau, wat implicaties heeft voor theorievorming en 
alliantiemanagement. De bevindingen in de drie studies kunnen leiden tot preciezere inzichten in de 
oorzaken van prestatieverschillen tussen allianties en, in bredere zin, tussen bedrijven. 


