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Deze dissertatie onderzoekt het concept van coopetitie – gelijktijdige 
samenwerking en concurrentie tussen bedrijven. In coopetitie gaat een 
belangrijke paradox schuil: partners creëren gezamenlijk waarde, maar streven 
ernaar om zich individueel zoveel mogelijk van deze waarde toe te eigenen met 
als doel elkaar als concurrent te overtreffen. Waarde wordt met name gecreëerd 
door strategisch belangrijke middelen – zoals kennis – in te brengen in het 
samenwerkingsverband en door kosten en risico’s gerelateerd aan de productie- 
en bedrijfsomgeving te delen. Vervolgens kunnen ondernemingen formele en 
informele toe-eigeningsmechanismen gebruiken om (grote) aandelen van deze 
waarde voor zichzelf veilig te stellen en te beschermen tegen uitbuiting door de 
coopetitiepartner. Formele mechanismen bieden tijdelijk beperkte juridische 
bescherming van intellectueel eigendom (IE) door middel van octrooien, 
handelsmerken, auteursrechten en modelrechten. Ondernemingen die een 
beroep doen op informele mechanismen maken gebruik van geheimhouding, 
complexe processen of doorlooptijdvoordelen om hun IE te beschermen. Deze 
mechanismen maken het voor anderen moeilijk of onmogelijk om de kennis van 
een andere onderneming te beoordelen en te exploiteren.  

Hoofdstuk 2 bestudeert de relatie tussen coopetitie en het gebruik van toe-
eigeningsmechanismen, met een focus op omgevingsdynamiek en concurrentie-
intensiteit binnen de industrie. Het doel van dit hoofdstuk is om te onderzoeken 
of bedrijven die gebruik maken van formele of informele mechanismen meer of 
minder geneigd zijn om aan coopetitie te doen, vergeleken met bedrijven die 
geen gebruik maken van zulke instrumenten. Ik beargumenteer dat de toe-
eigeningsmechanismen fungeren als een signaal voor het innovatievermogen van 
een onderneming. Terwijl formele mechanismen een lager innovatieniveau 
aanduiden, wijzen informele mechanismen juist op een hoger niveau. Op basis 
van de resource-based view en in lijn met de bovenstaande verwachtingen kom ik 
tot de bevinding dat bedrijven die zich op formele mechanismen beroepen meer 
behoefte hebben aan samenwerking om hun innovatiekracht te verhogen. Dit 
betekent dat dergelijke bedrijven meer geneigd zijn om met concurrenten samen 
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te werken. Tevens geldt dit voor bedrijven die in een dynamische industrie 
werkzaam zijn en het hoge innovatietempo moeten bijhouden. Bovendien zijn 
ondernemingen die informele mechanismen gebruiken inderdaad minder 
geneigd tot coopetitie in dynamische en concurrerende industrieën.  

In hoofdstuk 3 staat centraal hoe coopetitie kennis-spillovers en 
innovatieprestaties beïnvloedt, en wordt specifiek gekeken naar de rol van 
informele IE-beschermingsmechanismen in die context. In dit hoofdstuk baseer 
ik mij op de knowledge-based view, die kennis beschouwt als de belangrijkste 
strategische hulpbron van bedrijven. Ik veronderstel dat het gebruik van 
informele mechanismen voor IE-bescherming wijst op wantrouwen binnen de 
samenwerking, aangezien dergelijke mechanismen gericht zijn op het 
voorkomen van kennis-spillovers en dus op het verminderen van kennisdeling. 
Dit kan het succes van de samenwerking belemmeren. In lijn met deze 
verwachtingen, vind ik dat coopetitie inkomende kennis-spillovers verhoogt, 
maar dat deze relatie negatief wordt gemodereerd door het gebruik van 
informele IE-beschermingsmechanismen. Daarbij verhoogt coopetitie ook de 
innovatieprestaties van een onderneming, maar deze relatie wordt gedeeltelijk 
gemedieerd door kennis-spillovers (ongeveer 50%).  

Hoofdstuk 4 benadrukt dat concurrenten vaak niet de enige soorten partners 
van een onderneming zijn, maar dat ondernemingen veelal gebruik maken van 
alliantieportfolio's om hun innovatie te versterken. Alliantieportefeuilles die 
concurrenten bevatten worden ook wel "coopetitieve portefeuilles" genoemd. 
Zij verschillen van traditionele alliantieportfolio's in die zin dat zij hogere risico's 
bevatten als gevolg van de coopetitieve spanningen die overslaan op het 
portefeuilleniveau. Dit kan invloed hebben op de voordelen die een 
onderneming kan halen uit het aangaan van een verscheidenheid aan 
samenwerkingsverbanden. Hoofdstuk 4 levert een bijdrage aan de schaarse 
literatuur over coopetitieve portefeuilles door te onderzoeken hoe verschillende 
portefeuilleconfiguraties de geneigdheid van bedrijven om te innoveren 
vergroten. Als aanvullende analyse, houd ik rekening met de grootte van de 
onderneming en de dynamiek van de industrie; factoren die van invloed zijn op 
de behoefte van ondernemingen aan samenwerking en dus op hun partnerkeuze. 
Met behulp van een systematische kwalitatieve vergelijkende analyse kom ik tot 
de conclusie dat er niet slechts één optimale oplossing is, maar dat er 
verschillende manieren zijn waarop bedrijven hun innovatieprestaties kunnen 
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verbeteren. Vooral klanten spelen een essentiële rol in de coopetitieve 
portefeuilles van bedrijven, terwijl de aanwezigheid van universiteiten nadelig 
kan zijn. Op basis van deze inzichten formuleer ik een aantal stellingen.  

Hoofdstuk 5 bespreekt de bevindingen en geeft een synthese van de drie 
belangrijkste hoofdstukken. Dit proefschrift beoogt een waardevolle bijdrage te 
leveren aan de coopetitie literatuur, en aan het veld van strategisch management 
in het algemeen. Het levert nieuwe inzichten in de schaarse hoeveelheid 
coopetitie-onderzoek dat de rol van IE-bescherming bestudeert. Ik benadruk 
hierin vooral de rol van informele IE-mechanismen, die traditioneel moeilijk te 
observeren en te meten zijn. Bovendien beargumenteer ik dat coopetitie vaak 
geen geïsoleerde vorm van samenwerking is. De in hoofdstuk 4 geformuleerde 
stellingen kunnen in toekomstig onderzoek in meer detail worden getoetst. 
Verder onderstreept deze dissertatie dat de relatie tussen samenwerkende 
concurrenten en innovatie niet noodzakelijkerwijs rechtlijnig is, maar dat zowel 
bedrijfs- als sectorspecifieke aspecten in aanmerking moeten worden genomen 
in coopetitie-studies. Deze inzichten zijn ook relevant voor mensen uit de 
praktijk, die de bevindingen van dit proefschrift kunnen gebruiken om hun 
strategische besluitvorming te verbeteren. Deze dissertatie heeft namelijk als 
doel bewustwording te creëren dat samenwerking met rivalen gunstig kan zijn, 
mits op de juiste manier gemanaged.  




