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Disruptieve innovatie: een onderzoek naar totstandkoming, ontwikkeling en groei. 

 

Het ontstaan van disruptieve innovaties is in toenemende mate in verschillende bedrijfstakken zichtbaar. 

Zowel onderzoekers als ondernemers voorspellen een tijdperk van voortdurende ontwrichting, waarin 

nieuwe toetreders bestaande bedrijven uitdagen. Door wetenschappers is disruptieve innovatie beschreven 

als het proces waarin toetreders het pad volgden van de periferie naar de mainstream om vervolgens 

gevestigde bedrijven uit de markt te drukken.  

 

Eerder onderzoek heeft bijgedragen aan een betere beeldvorming van hoe gevestigde bedrijven zich 

onvoldoende kunnen weren tegen zulke verstoringen. Het is echter nog onduidelijk hoe disruptieve 

innovatie zich door de tijd heen ontwikkelt. Het is met name onduidelijk hoe toetreders presteren en hoe 

gevestigde bedrijven reageren wanneer ze te maken krijgen met verstoringen.  

 

In dit proefschrift wordt de dynamiek tussen periferie en mainstream bestudeerd, hoe toetreders verstoring 

teweeg brengen en hoe zittende bedrijven zich verdedigen tegen de potentiële ontwrichting.  

 

De bevindingen wijzen op strategieën die laten zien hoe ontwrichtende nieuwkomers de kracht van niet-

getroffen partners gebruiken om concurrentiedruk en contextafhankelijke spanningen te doorbreken en hoe 

gevestigde bedrijven de rode draad in hun ontwikkeling uitdragen die hun verkenning van de toekomst als 

een legitieme en logische uitbreiding van het verleden laten zien. 

 

Dit proefschrift bevordert kennis hoe disruptieve innovaties in de loop van de tijd tot stand komen, 

ontwikkelen en groeien. Dit proefschrift biedt relevante inzichten voor managers van zowel toetredende als 

gevestigde bedrijven die advies willen inwinnen over hoe ze kunnen navigeren in een tijdperk van 

voortdurende disruptie.   

 
 


