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Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 

Onderzoek en Onhvikkeling: intern, extern en in 
samenwerkingsverband en gevolgen voor 
bedrQfspriestailies. 

Het economische fenuimeen van korte rot middellange termijn saznenwerking in 
Q&O (Onderzoek en Oirrtwikkeling) is de laaisfc tijd steeds belangrijker geworden. 
Een aantal factoren, zoals hoge vaste aenvai~gskosten voor onderzoek en ou~lwikke- 
h g ,  en risico's gerelateerd aan vercomrnercialiseri~~g val  innovaties, hebben bijge- 
dragen aan deze trend. Tegelijkertijd is er wederzijds begrip onder eccanonzen e11 

politici, weergegeven in de Lissabon agenda, dat het delen van kennis het creilnen 
van nieuw kenniskapitaal kan versnellen. Dit delen van kleimis door coapcrailieve 
0&0 overeeriikomstem is in een versnelling geraakt door de reccnte verscl~~~ivingen 
in de markt, zoals in zake ioenernende technische connplexiteit, 11cl korter worden 
va11 de vernieuwingscycli eiai afnemeizde transactiekusten van verworven technolo- 
gie van buiten "het bedrijf. Met als resultaat dat de bedrijven ]liet langer alleen, ver- 
trouwen op eigen interne 0i&0 activiteiten om so  11~13 teclinische concurrentie posi- 
tie te kunnen handhaven. 

Dit proefschrift heefi tok doel oin een beter begrip te krijgen van het tenoitlceii 
van samenwerking in 0&0, contractuele en interne 0&0 en de invloed daarvan op 
de productiviteit van het bedrijf en innovatieve prestaties van bedrijven. De 
doelstelling van dit onderzoek was drieledig. Het eerste doel betrof het 
beantwoorden van de vraag wat bedrijven stiniuleett zich bezig te houden naet 
diveme soorten 0&0 sartnenwerkingsovereenko~ns1en. Het tweede doel aas vast te 
stellen welk effect zo'n sainet~werking heeft op de productivitei~ en iiinovatie bfi 
bedrijwn, gegrieten als groei in de verkoop met beirekking tot Jnlrocl~ctic van 
nieuwe productet~ op de tiairkt. Het derde doel was de complem1~eiilnrilai1 te 
onderzoeken tussen ir.iierine, cxteme en collectieve 06rQ strategicgiln . 

Delcr3nlaanfen van santenwerking bij O&O en de qfficlevn op 
$edr~~r , , e s~ Ida le~!  

Ten einde de onderzoeksdoelen te bereiken, is gekozen dit proefschrift te laten be- 
slaan uit vijf empirische vei-handeYingen. Hoofdstuk 2 concentreert zich vooral op 
de deiteminanten van sainenwerking op het gebied van U&O, hierbij oi-tderseheid 
n~akend kissen de verschillende types: verticale (levera~-iciers, kianten), horizontalo 
(concwnenten) en instutut~onele (~lnivcrsiteite~ en ondezzoekslahoratoriiu) 0&0 sa- 
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rwenwcrklng. Er is eeni omvangijke set van deteminanten geanalyseerd en daarbij 
is speciaal aandacht gcschonkcn aan verschjllende overvloei-effecten, een centraal 
tl-icma in de jridustriEle organisatie literatuur op het gebied van samenwerking In 
O&O €dn van onze belangrijkste bevindingen is dar. samenwerklng met een partner 
beduidend waarschijnlijker is als de kennis vair buitenaf afkomstig van dat type 
parlner belangrijk is voos het innovatieproces van het bedrijf. Samen met her resul- 
Paat dal enkele ai~deri;oodige overvloei-effect1ea.i niet significant zijn ia ons  nodel li, 
zou dit er op duiden &l dacilitering van de mstroam van kennis uit specifieke bron- 
nren samenweskirrg bij 0&0 aantrekkclijker kan maken voos bedrijven. Een andere 
bevinding i11 hoofdstuk 2 is dat kennls d ~ e  overvliaeit vanuit. universiteiten en onder- 
zocksirrst.it.uten samenwerking van alle soorten bevordert. Dit wijst erop dait deze 
kennis van nahrre generieker is en dar bet de technologische mogelijkheden en al- 
gentene cffec~ivitcit verbetert van de OrSIeO actiwiteitern en 01&0 samenwerkings- 
slrategiei2n van bedrijven. 

Hoofdsbuk 3 onderzaeb de effecten van samenwerking op het gebied van 
O&O op de productivitciit en innovativiteit van bedrijven. De analyse olzderseheádt, 
alei zoals in hoofdstuk 2, verschillende soorten 01&0 partners err bekijkt w e e  
preslatiemnaten: arbeidsproductiviteit en productiviteit in zake vcrkoap van nieuwe 
producteir voor de markt. De resrillcmren bevesti-11 een duidelijke heterogeniteit in 
de beweegredenet1 en doelen van O&O samenwerkingsverbanden. Sarinenwcrkiirg 
lussciu concurrent c11 leverancier is gericht op vernieuwingen die de productiviteit 
wan bedrijven verbeteren, terwijl samenwerking met universireiden en ook weer 
il-~nsscia cailctirrci1terr bela~rgnj~k is bij het creeren en op de markt brengen van meer 
radicale iirilovaties, die de verkoop van producten op gang brengen die nieuw voor 
de isiarkl zijin en derhalve de groei van bedrijven bevorderen. De bevindingen uit 
I-roofdstuk 3 leveren enige ondersteuning voor de gedachte dat sainenwerkende 
bedrijvet1 zie11 over het algcmcen bezighouden inct innovatieve activileitera. op een 
hoger. niveau Dit gaat oni~~iskenbaar op voor bedrijven die samenwerken met 
iinivcn.snteitcn (bijvoorbeeld oan toegang ie krijgen tot fundamenteel o n d e ~ o e k )  en 
concurrciircn (orn 0&0 mogelijk te maken voor risicovolle projecten), nnnan niet 
voor bedrljveir die zlc1.i blczrglroudz~? iner 'verticale snrricn~werking' ir-iet leveranciers 
en klliaiien. Al3 d@ laa~stgenoemdc voii-in1 van sara-icnwerkiiag zich ook gcdceltelijk 
rnclit op [iieci. 'radicale' vernieuwingeiï, dam is er geen bewijs in onze analyses, dal 
dczc pogingci~ een posiLleí'effccl. hebben op her. op de markt brengeil van nieuwc 
~ I * O L ~ ~ I C X C ~ .  Dil sl~t,tll nnet u i l  dat een ininderk~eid van zulke same~.iwerkii-igsvormen, 
bi.i\:ourbcelcl 'coproducentsci~ap~russen bedrijven en belangrijke leveramciers, wat 
n.zeer I"L~iidaineirtelc cai radicale inspmningen in zake vernieuwend onderzoek met 
zich mcebrenger.i. 

i-let belangrijkste Iilziclat uit de analyse, beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, 
is dat siinneiizverking op het gebied en O&O niet als een toiaalvemarneling moet 
woreleti gc~icn ,  inaar eerder dat horizontale. verticale en institutionele koppelingen 
crlleiziaial verscl-iillende motieveii Llebbeir en wisselend bijdragen aan de 
productivileit. i j  Iiebberi echter gemeeilscllappeiijk dat de ireiging tot 



samenwerking voor een belangrijk deel bepaald wordt door overvloeiende kennis. 
De resultaten vaam het ondcnaek hebben ook Itselzangrijkc ~onsequcartias voor beleid. 
De resultaten uit hoofdstuk 2 geven aan dal bevo~dlering vaIr het uitwisselen en 
delen -van informatie, sarnen met de meer traditionele W&O subsadies, bijdragen tot 
een, effectief instmi~nent ~001. eert beleid dan zot doel heeft ai&Q 
samenwer&ngsverbmden te bevorderen. Daarbij zou het stimuleren van 
samenwerking in 060 een positief effect kunnen hebben op in~zovetieve output c11 
productiviteit. Volgens deze studie zou een beleid van be\rordering vaal O&W 
privaatlpublieke samenwerkitrg, bijvoorbeeld met universi2eiten euz 
ondenoeksinstituten, leiden tot een toename van de inilovabevc output. 

Co~nplcmenlariterlen bij Sr~rerrre, extenTe O b 0  en 0&0 s'ia .san?~r7wej*klnyir- 
verbanden 

Een awzienlijk decl vaia dit proefscliri41 is gewijd aan de analyse van coinpleiliienfii- 
riteit i1.i 0&0 innovaXieslrategieEnn Dit aspect is rniogelUk belangrijk, oiliidait ia? [zet 
geval van meerkeuze-beslissingsvariaibelerr (bijvoorn.beeld verschillende samenwer- 
kingsverbanden), deze allemaal cornpleineritair moeten zijn onn de  zekeiheld te 
hebben dat toenamen daarin wcdeizijds aanvullend zijll. 111 hooMshik 4 hebben we 
een test ontwikkeld ten aanzien van coinplen~entarai-ei! en substitutie gebruikmakend 
van een outpukfunctie benadering waair.cn meerdere irlputs zijn opgenomen. In dl: 
test pracedure wordt gebniiIk gemankt van kleinste kwadraten anet ongeliykheidre- 
micties. De analytische oplossing wordt voor het algeinene geval gcgevi-EI cn er 
wordt een voorbeeld gegeven voor het geval van drie en vier inputs. 

Hoofdstuk 5 bestudeert de mogelijke con~pPemeiatariteiten in san~ei~werkiiigs- 
strategieën, zo zij invloed hebben op de groei wan arbeidsproductiviteit binnen eerr 
grote steekproef van innovatieve Nederlandse bedrijven. We passen een passende 
tijdsviedraging toe, waarbiniien Y~et effect van 0220 sal~~enwerkirig van eerdere pc- 
riaden leidt tot productiviteitsgroei en we gebniikcn dc iii Iioofdsttuk 4  ontwikkeld^^: 
testmenliode. De empirische resultaten in zake cornpletz?enttariteiren zijn niet eendui- 
dig. Compleinentariteit wordt zowel voor sainenwcrkingcstrntegicEn ~nci coricur- 
rente11 en klanten gevonden als met klanten e13 ~rniversitciten. Dil zou kuz?rieil wcsr- 
den gerelateerd aan de rol van sainenwerkiilg inet klanten b ~ j  klei f~tci3iiaercn van 
commercialîsatie en snellere verspreiding van producrvernieuwingin die 1s toe te 
schrijven aal? de sameilwerkiilg met conctirrentcn of univcrsiteitcn. 'Tegel~jkcrtijd 
werd een aairtaE gevallen gevonden waar de coinkrinaëie vara samenwerkingfistrate- 
$eën heeft geleid tot mindere prcstatiec: samenwerking met leversrncier~ gecombi- 
neera met satnenweïking met universiteiten of met concurrenten of sarnienwer- 
kiilgsverbandcri met concurrenten gecombineerd rnen sarnenwesking m% universi- 
teiten. De eerstgenoemde resultaten kunnen worden verklaard uil uiteenltrpcnde 
doelstellingen van sarnenwerk~ngsverbanden: samenwerkenclc leveranciers neigen 

meer te focussen op kostenbesparingeri, smpsgewijze innovatie en p ~ ~ c @ s i i l ~ ~ ~ -  



vatie,. Dczc vernieuwing4;strategje zou misschien moeili-iker ie leamiblneren zijn met 
pogingen tot vernieuwing die meer rdmcal~e pogingen met zich meebrengen en pro- 
ducEvemieuwingen die geassocieerd kumen worden met samnwerking met univer- 
siteit en con~cilarrent. De combinatie van samenwerking tussen concument en univer- 
siteit h n  te lijden hebben van bedreigingen ia sake de mate waarin O&O resulitaiteri 
kunnen worden toegeëigend, als kennis vrnuit de iurrnversiteii misschien lekt naar 
concument~n die niet betrokken zijn bij dc camanwerking, A1 deze effecten worden 
gevonden voor k i e k  bedrijven, temijl geen significant effect wordt gevonden voor 
gotere bcdrij ven. 

Met belangsolkte inzicht uil dit deel van het onderzoek ligt in de betekenis van 
het effect van complemenlsrriteit: bimen 0 & 0  samenwerkngsstrategje6n~ Ome 
bevindingen bevestigen een positieve impact van Q&Q samenwerking op de goei  
van wbeidsproductiviteit (hoofdstuk 31, maar met duidelijke verschillen In 
belangrijkl-leid en significantie van invloeden, afhankelijk va? (combinaties van) 
werscliillende types satnenwerkingsverbanden. Wij concluderen dat bedrijven die 
jnnovatiestrategieEn combineren een hoger (veinieuwend) prestatierziveau bereiken 
dan vergelijkbare bedrijven die vertrouwen op een enkele: innovatiest~ategie. 
Tegelijkertijd hebben we een toenemende compJexiteit opgernarh ten aanzien van 
betrokkenheid ira verschillede strategieen. Dit heeft een contraproductief 
(beperkend) effect, speciaal bij kleine 'bedrijven. 

hjliireme, externe 01450 en cxb.sorptie-capaciteit 

Hoofdstuk 6 levert op inicraniveaii econometrisch bewijs dat er een subsdantiEíe 
psoductivileitswinst is, die bedrijven kunnen bereiken door interne en externe 0&0 
broilnen le combineren. De analyse is gebaseerd op de resultaten van een dynamisch 
arbeBdsproductiviieitmdel, geschat met CMM en een recent ontwikkelde onzuiver- 
heldgecorrigeerde schattingstechniek, waarbij gebruik gemaakt wordt van een panel 
van innovatieve Nederlandse bedrijven. 011s belangrijkste model in dit hoofdstuk is 
etiii niet-lid~eaire specificatie, die rekening houdt met een naogelijkheid van schaal- 
voordelen en voordelen iii  het samen uitvoeren van verschillende activiteiten in 
0840. De restlltnren wijzen op complernentaritcit (supermodulariteit) bij de conlbi- 
natie van iilrerile er1 externe 0 & 0 ,  het geen verenigbaar is met de veelvuldige ge- 
zamenli.jke toepassing van interne en externe O&Q strategieën. Het positieve effect 
van een coinbinatie van beide types O&O Is echter slechts aanwezig wanneer er 
substantieel inlcnie O&O aanwezig is. Deze bevindingen onderschrijven de dubbel- 
rol die gespeeld wordt door interne 0 & 0 ,  benadmkd. in recent onderzoek op macro- 
niveau. De eerste rol van onderzoek en onmiMcelingsactiviteiten binnen het bedrijf 
zelf is i11 het stiriiullei-n van venzieuwing en productiviteit. De tweede ro1, niet min- 
der belangrijk volgens de in dit hoofdstuk verhegeil resultaten, is de rol als absorp- 
tiecapaciteit, nodig om voordeel te halen uit de exrern verkregen 0&0. De schaistin- 
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gen van kwadratischie specificaties wijzen op sreshr aifieznende meempbrengsten in 
uitgaven apart voor interne dan wel exteraie O&O. 
Derhalve, kan het combineren van interne en externe Q&Cà eerder de resultaten ver- 
beteren dan Iniet focussen op maar ben type 0&0, ondimks het bcstam vvan een ae- 
gatieve interactie tussen de twee 0i&0 strategieEzr in het lineaire model. 

Een belangrijke conclusie uit dit boofltistuk is &ar interne 0&0 zowel 
aanvullend is op externe 0&0, als de absoptiecapaci~eit van het bedrijf verpoot. 
De analyse suggereert dat een onderzoeker, om comete gevolgbefilingepi te rtiaken 
oimtrent coinplementariteit, gebruik moet maken van een meer algccnane, niei-llne- 
aire, specificatie van eeii model en een ges~hllcre testrned~ode dient toe te passen. 
Een verklaring hiervoor is dat uitgaven voor 0&0 zowel schaalvoordelen als voor- 
delen In het gelijktijdig uitvoerei? van verschilleiide activiteiten  net zich iawe kun- 
nen brengen. 




