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Nederlandse samenvatting

De intellectuele kringloop: overdracht en 
dynamiek van kennis tussen de 
academische wereld en bedrijfsleven

We zien technologieën als het resultaat van kennis die in de loop van de tijd is vergaard en op 
uiteenlopende, soms nieuwe, manieren wordt toegepast. Door opleiding en praktijkervaring 
verwerven wetenschappers en onderzoekers op fundamenteel niveau inzicht in de fenomenen die 
ze bestuderen, en kunnen ze nieuwe methoden ontwerpen om deze inzichten toe te passen. 

Om de kennis die op de ene locatie wordt gegenereerd op een andere locatie op een zinvolle 
manier te kunnen toepassen is in veel gevallen echter een vorm van vertaling, overdracht of 
transliteratie nodig. Met andere woorden: in de dynamiek van wetenschap en technologie 
worden het continent waar de theorie ontspruit en het continent waar de toepassing tot bloei 
komt vaak van elkaar gescheiden door een oceaan van ervaring en tijd. En die oceaan willen we 
graag oversteken. De overdracht van kennis naar de andere kant van deze metaforische oceaan 
van ervaring en tijd is niet wezenlijk anders dan wat er in de realiteit gaande is. De eindresultaten 
van de complexe interactie tussen individuen, bedrijven, universiteiten en omgevingen – zowel 
producten, processen als ideeën – volgen kronkelige wegen. Om deze wegen te volgen en in 
kaart te brengen, zowel op het microniveau van twee met elkaar communicerende individuen als 
op het niveau van het landenoverstijgend beleid, is een gerichte inspanning nodig. Veel vragen 
op het gebied van de operationalisering van kennisoverdracht zijn nog onbeantwoord. Dat leidt 
tot onduidelijkheid in dit onderzoeksgebied. We weten nog steeds niet welke kennis wordt 
overgedragen, waarvandaan en aan wie, hoe de overdracht en ontvangst precies in hun werk 
gaan en wat de omstandigheden zijn waaronder overdracht plaatsvindt. Bovendien zijn deze 
vragen niet alleen van belang voor de wetenschap, maar ook voor de samenleving, in het kader 
van innovatie en innovatiebeleid, hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Het bedrijfsleven heeft 
hier groot belang bij omdat de kennisoverdracht tussen de academische wereld en het bedrijf-
sleven een zeer belangrijke rol speelt in de inspiratie en de kennis die het nodig heeft om 
producten en diensten te produceren en ontwikkelen. 

Om te onderzoeken welke processen en mechanismen een rol spelen bij de overdracht van 
kennis, moeten we eerst de drie belangrijkste aspecten van kennisoverdracht definiëren. Het 
eerste aspect is van betrekking op de kennis zelf: hoe is deze gegenereerd, hoe is ze ontwikkeld 
en hoe is de overdracht ervan voorbereid? Het tweede aspect betreft de ‘zender’ en de ‘ontvan-
ger’ van de informatie of kennis: wie zijn zij en op welke manier heeft elk van hen bijgedragen 
aan de kennis? Het derde aspect heeft te maken met de omgeving: op welke manier hebben de 
omstandigheden bijgedragen aan een productieve overdracht van de kennis? Deze aspecten 



vormen de basis van mijn hoofdvraag, die luidt: Welke kenniselementen worden er overge-
dragen van de academische wereld naar het bedrijfsleven, hoe worden ze overgedragen en 
welke factoren zijn van invloed op deze overdracht?

Om te kunnen onderzoeken welke kenniselementen precies worden overgedragen, moet eerst 
onomstotelijk worden vastgesteld dat de wetenschappelijke publicaties van de persoon (of 
personen) die wordt (worden) bestudeerd inderdaad aan die persoon kunnen worden toege-
schreven en niet aan een andere onderzoeker met dezelfde naam. Nu Aziatische wetenschappers 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen zal dit probleem, vanwege de relatief kleine variatie aan 
namen onder Aziatische wetenschappers, vermoedelijk alleen nog maar groter worden. Om dit 
aan te pakken hebben we dringend inzicht nodig in de problemen die gerelateerd zijn aan 
ambiguïteit op het gebied van namen en hebben we een betrouwbaar en effectief proces nodig 
om het soms enorme aantal publicaties van deze ambiguïteit te ontdoen. 

1  Disambiguatie
Geautomatiseerde oplossingen voor disambiguatie zijn noodzakelijk. Gewoonlijk zijn deze 
gestoeld op een van de computerwetenschappen of een sociologisch-linguïstische benadering, 
of op een combinatie daarvan. Deze methoden hebben tot op zekere hoogte succes, maar 
kennen in de meeste gevallen een belangrijk nadeel, te weten dataverlies. Indien bijvoorbeeld 
met zoektermen wordt gewerkt, komen documenten waarin deze zoektermen niet voorkomen 
niet boven water. Een ander voorbeeld is het gebruik van overeenkomsten tussen de co-auteurs 
om te bepalen of twee documenten van dezelfde auteur afkomstig zijn. Hoe gaan we dan om 
met documenten waar slechts de naam van één auteur onder staat, met andere woorden, waarbij 
geen sprake is van een co-auteur? In de praktijk worden deze documenten dan buiten beschou-
wing gelaten, met nadelige gevolgen voor de resulterende precisie (voorspellende waarde) en 
recall (gevoeligheid) van het algoritme. Met het oog op dit probleem van de nauwkeurigheid van 
de data, luidt de eerste deelvraag van dit proefschrift: Hoe kunnen we onderzoekers goed van 
elkaar onderscheiden, met de juiste balans tussen precisie en recall? 

Geconstateerd werd dat er aan de huidige technieken drie problemen kleven: het verloren gaan 
van data, de beperkte selectie van metadata en het onvoldoende in beeld komen van onder-
zoeksstromen die nog in ontwikkeling zijn en van recente onderzoeksbijdragen van auteurs. De 
oplossing voor de eerste twee problemen – dataverlies en beperkte metadata - bestond uit het 
kiezen van de best mogelijke alternatieve combinatie van beschikbare metadata. Met andere 
woorden: voor documenten waarin een of meer velden ontbraken, werd het relatieve onderschei-
dend vermogen van de beschikbare metadata aangepast op grond van beschikbare combinaties. 
Dit alles gebeurt ‘gaandeweg’ binnen het algoritme, op grond van eerdere kalibraties. De laatste 
problemen, die van terminologieën en onderzoeksstromen die nog in ontwikkeling zijn, van 
homogeniteit van kennis, en van de bijdragen van auteurs, hangen samen met de onderkenning 
van de veranderende rollen, onderwerpen en eisen waar onderzoekers in de loop van hun 
wetenschappelijke carrière mee te maken hebben. Het auteurschap van faculteitshoofden is soms 
een vorm van eerbetoon, in die zin dat het onderzoek grotendeels wordt uitgevoerd door 
anderen, die tevens het artikel hebben geschreven. Bij evaluaties worden echter alle auteurs-
vermeldingen meegeteld. Bij andere vaak gebruikte technieken wordt er in de similariteits-
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berekeningen van uitgegaan dat alle auteurs in gelijke mate hebben bijgedragen. Vanwege deze 
aanname ontstaan er netwerken van publicaties door auteurs waarin niet of nauwelijks sprake is 
van similariteit. Dit probleem wordt aangepakt door aan te nemen dat de verschillende mate 
waarin auteurs hebben bijgedragen afgeleid kan worden uit de volgorde waarin hun namen 
worden vermeld (tenzij deze in alfabetische volgorde zijn geordend). Het onderscheidend 
vermogen van de indicatoren werd daarop aangepast. Zo werd bijvoorbeeld het gewicht van de 
titel en van de woorden van de samenvatting (over het algemeen gekozen door de auteurs die 
het paper geschreven hebben) verlaagd, terwijl de naam van het tijdschrift (een aspect waarover 
in de meeste gevallen het faculteitshoofd besluit op strategische gronden) een groter onder-
scheidend vermogen in het algoritme kreeg toebedeeld.

Een vergelijkbare methode werd toegepast om rekening te kunnen houden met de ontwikkeling 
van onderzoeksstromen. Het woordgebruik van een onderzoeker zal in de loop van de tijd veran-
deren tengevolge van veranderende interesse- en publicatiegebieden. Bij de vergelijking van 
documenten die met een tussenpoos van tien jaar zijn gepubliceerd, kan recht worden gedaan 
aan de ontwikkeling van de interessegebieden van de onderzoeker door minder onderscheidend 
vermogen toe te kennen aan de titel of de woorden van de samenvatting, en meer aan de referen-
ties of het vakgebied waarop het tijdschrift betrekking heeft. Door de dynamische selectie van 
alternatieve metadata, in combinatie met aanpassingen voor veranderende onderzoeksinteresses 
en -bijdragen, is een algoritme ontwikkeld dat meer nauwkeurige en completere resultaten oplevert. 

2 Kennisoverdracht
In de praktijk is de aandacht bij kennisoverdracht en de daaraan gerelateerde mechanismen 
doorgaans gericht op de middelen waarmee deze overdracht plaatsvindt, zoals technologie of 
vaardigheden, waarbij deelnemers de kennis ontvangen die nodig is om bepaalde taken met een 
bepaalde technologie uit te kunnen voeren door middel van constructie en gebruik van die 
technologie zelf. Deze middelen van kennisoverdracht zijn in publicaties en octrooien veelal 
gecodificeerd of blijven impliciet. De meest gebruikte indicatoren van kennisoverdracht zijn 
gebaseerd op gegevens uit patenten en publicaties.

Kennisoverdracht wordt in de huidige literatuur over het algemeen benaderd als iets dat voor 
zich spreekt. Binnen kennisoverdracht zijn echter complexere mechanismen in het spel, naast de 
simpele aanname of verwachting dat het gebeurt. Ten eerste functioneren de kenniselementen 
die worden overgedragen als een black box en ontbreekt een adequate methodologie voor het 
kwantificeren van de kennis die wordt overgedragen en de wegen waarlangs dat gebeurt. Om de 
hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is een tweede deelvraag nodig: hoe kunnen we het 
achterhalen van kenniselementen en de eigenschappen ervan operationaliseren en welke 
elementen worden er tussen de actoren overgedragen?

Om deze vraag te beantwoorden is een nieuwe methode ontwikkeld waarmee specifieke 
bijdragen van individuen en instellingen aan de ontwikkelingsroutes van specifieke kennisclusters 
kunnen worden onderzocht. Deze methode werd toegepast op een individuele oprichter van een 
bedrijf. Daarbij werd gekeken (a) hoe het verband is tussen de wetenschappelijke achtergrond 
van het patentcorpus en de wetenschappelijke output van de uitvinder; (b) hoe een onderzoeker 
binnen een samenwerkingsomgeving opereert en of de bijdragen van iedereen zichtbaar zijn in 
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het patentcorpus; en (c) of de uitvinder in enige mate blijk geeft van een adaptieve manier van 
kennisvergaring, die vereist is voor de ontwikkeling van een technologie.
De verwijzingen in niet-patent literatuur (non-patent literature references, NPLR’s ) uit de patent-
aanvragen werden gebruikt om patent- en publicatiegegevens aan elkaar te koppelen. De NPLR’s 
en de publicatiecorpora van de auteur/uitvinder werden in samenhang met elkaar gegroepeerd 
op grond van overeenkomsten tussen titelwoorden en verwijzingen, en vervolgens geclusterd. 
Op basis van het onderwerp en de cognitieve achtergrond van het in patentaanvragen aange-
haalde onderzoek en die van het hele publicatiecorpus van de auteur/uitvinder, ontstond een 
duidelijk inzicht in de voor de uitvinder vereiste kennisplatforms en het vereiste absorptie-vermo-
gen, en in de rol die deze spelen bij de ontwikkeling en overdracht van kennis.

Om nog meer helderheid te verschaffen, werd elk van de onderzoeksstromen van de uitvinder/
auteur verder gedifferentieerd door ‘conceptclusters’ te introduceren. Met behulp van deze 
conceptclusters konden de specifieke (en niet zozeer de algemene) bijdragen van elke onder-
zoeker worden aangewezen. Door deze aanpak kon in kaart worden gebracht wat de rol van de 
co-auteurs en co-uitvinders was, en welke specifieke expertise elk van deze medewerkers had 
toegevoegd aan de technologieën. Omdat de uitvinders en auteurs aan een instelling waren 
verbonden, kregen de bijdragen aan de technologieën ook een instellingscomponent. 
Bovendien kan met behulp van deze methode het multidirectionele karakter van de overdracht 
van kennis en vaardigheden tussen fundamenteel en toegepast onderzoek zeer gedetailleerd 
worden onderzocht, inclusief het absorptievermogen van individuen en instellingen.

De belangrijkste resultaten laten zien dat het individu uit de casestudie in het beginstadium van de 
ontwikkeling van een technologie het belang onderkende van exogene kennisbronnen. De 
invloedssfeer van deze persoon en zijn vermogen om nieuwe, voor de technologieën benodigde, 
kennis aan te boren, werden vergroot door de expertise van zijn netwerk van co-uitvinders en 
co-auteurs. De technologieën waren in eerste instantie gebaseerd op het geheel van kennis en 
vaardigheden van dat individu, maar sommige aspecten vielen buiten zijn expertise. Om de 
geconstateerde lacune in zijn kennis op te lossen, moest hij nieuwe kennis assimileren en dit 
werd later zichtbaar in de resultaten van de patent- en publicatieanalyse. Onderzoek waarnaar in 
patentaanvragen werd verwezen en dat niet tot de expertise van het individu of zijn co-uitvinders 
behoorde, werd snel opgenomen op de onderzoeksagenda. Het resultaat van dit onderzoek was 
zichtbaar in de toegenomen publicatieoutput op deze subgebieden, en in bepaalde gevallen in 
het feit dat in latere ontwikkelingsstadia van de betreffende technologie in patentaanvragen werd 
verwezen naar dit aanvullend onderzoek.

3 Absorptievermogen en academische spin-offs
Absorptievermogen kan zowel van betrekking zijn op de individuen die bij een bedrijf werken als 
op het bedrijf zelf. In de woorden van Cohen en Levinthal: “Behalve de verschillende kennisstruc-
turen is ook het soort kennis waarover individuen moeten beschikken van groot belang voor het 
versterken van het absorptievermogen van een organisatie. Kritieke kennis bestaat niet enkel uit 
inhoudelijke, technische kennis, maar omvat ook inzicht in de vraag waar nuttige aanvullende 
expertise te vinden is, zowel binnen als buiten de organisatie.” In dit verband is de communicatie 
tussen het bedrijf en de buitenwereld van cruciaal belang. Het concept absorptievermogen werd 
verbreed zodat zowel potentieel als gerealiseerd absorptievermogen eronder vallen. Voor 
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potentieel absorptievermogen gaat het dan om acquisitie (waarvoor een inventaris nodig is van 
de bestaande kennisplatforms en van wat er in huis is) en assimilatie (waarvoor vereist is dat men 
de kennis die men binnen wil halen niet alleen theoretisch begrijpt maar ook begrijpt welke 
plaats deze kennis inneemt binnen de bestaande kennisplatforms). Gerealiseerd absorptievermo-
gen omvat de dimensies transformatie (waaronder het vermogen om nieuwe kennis te genereren 
door externe kennis toe te voegen aan het bestaande platform) en exploitatie (dat kijkt naar de 
resultaten van de combinatie). Voorbeelden van exploitatie zijn onder andere, maar niet uitslui-
tend, patentaanvragen, wetenschappelijke publicaties en nieuwe werkprocessen.

Met het oog op de complexe processen die aan de orde zijn bij het meten van kennisoverdracht 
en absorptievermogen, richt onderzoek zich vaak op academische spin-offs omdat daar het pad 
van kennisoverdracht het duidelijkst te traceren is, door een idee te volgen vanaf zijn ontstaan tot 
aan de commerciële uitrol door een bepaald individu of een bepaalde groep. Spin-offs geven 
gestalte aan een idee dat binnen de academische wereld is ontwikkeld en levensvatbaar wordt 
geacht. Er is echter een gerichte inspanning nodig om een spin-off te verwezenlijken. 
Onderzoeken naar spin-offs geven weliswaar een indicatie van de rol die de bij de kennisover-
dracht betrokken individuen spelen en van de omgeving van zowel de bron als de eindgebruikers 
van de kennis, maar leveren geen inzicht op in de effecten van individuen en omgevingen op de 
kenniselementen die daadwerkelijk worden overgedragen. 

Terugkerend naar de overdracht van kenniselementen onderzoeken we, om absorptievermogen 
aan spin-offs te koppelen, een gebruikelijke route waarlangs de infrastructuur voor absorptiever-
mogen wordt versterkt. Voor spin-offs is de omgeving van cruciaal belang voor het ontstaan van 
absorptievermogen. De omgeving biedt bedrijven keuzemogelijkheden op het gebied van kennis, 
en toegang tot een omgeving is vaak de eerste stap voor bedrijven die zich buiten de universiteit 
willen begeven. Voor academische spin-offs is zo’n omgeving in veel gevallen een Science Park.

4 Science Parks
Science Parks vormen een omgeving die bevorderend is voor de kennisoverdracht en interactie 
tussen bedrijven, universiteiten en kleine laboratoria. En ze bieden een ruimte waarbinnen 
contact kan worden gemaakt tussen de ‘snelle toegepaste wetenschap’ van het bedrijfsleven en 
de ‘langzame fundamentele wetenschap’ van de universiteit. Ze bieden een technologisch 
platform voor economische ontwikkeling op regionaal en nationaal niveau. 

De locaties van Science Parks zijn met name aantrekkelijk voor bedrijven die ofwel spin-outs zijn 
uit het bedrijfsleven ofwel academische spin-offs. De redenen om zich in een Science Park te 
vestigen verschillen naar bedrijfssoort en vallen uiteen in drie hoofdredenen. Allereerst is er de 
motivatie die samenhangt met de neoklassieke theorie, waarin transport, arbeidskosten, afstand 
tot de klant en agglomeratievoordelen van invloed zijn. De tweede set redenen hangen samen 
met gedragskenmerken, zoals de aanwezigheid van bemiddelaars, ‘poortwachters’ of informatie-
kanalen, in de vorm van het management van het Science Park. Verder spelen bij oprichters van 
een bedrijf de voordelen die vestiging in een Science Park voor de reputatie van het bedrijf 
hebben een grote rol bij hun besluit om zich in zo’n park te vestigen. Het belangrijkste in het 
kader van dit proefschrift is dat deze derde set van redenen samenhangt met structuralistische 
benaderingen, waaronder toegang tot een innovatieve netwerkomgeving, waarin de aanwezig-
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heid van een instelling voor hoger onderwijs een centrale rol speelt. Dit leidt tot de derde en 
laatste deelvraag: Welke middelen, en vanuit welke actoren en operationele gebieden, 
leveren de belangrijkste bijdrage aan de ontwikkeling van een academische spin-off en zijn 
belangrijkste technologie?

Voor bedrijven die besluiten om zich in een Science Park te vestigen, is de neoklassieke vestigings-
theorie vaak van doorslaggevende betekenis bij de besluitvormingsprocessen van de oprichter 
van het bedrijf. Het gaat daarbij om logistieke afwegingen, zoals de nabijheid van de woonplaats 
van de oprichter. Dat wil niet zeggen dat de geïnterviewde bedrijven uitsluitend deze aspecten in 
hun afwegingen meenamen, maar wel dat praktische overwegingen meer de overhand hadden 
dan potentiële kansen. Alle geïnterviewde oprichters van bedrijven gaven aan dat ze geïnteres-
seerd waren in samenwerking met andere bedrijven in het Science Park (een van de geaccep-
teerde voordelen van vestiging in een Science Park). Uit de gegevens in de publicaties en 
patenten blijkt echter niet of nauwelijks dat ze ook daadwerkelijk met andere bedrijven in het 
park samenwerkten bij onderzoek.

Dat wil niet zeggen dat er helemaal geen sprake was van samenwerking, maar wel dat er geen 
aanwijzingen waren voor een grote mate van samenwerking. Op grond van de gegevens van de 
patenten en publicaties, blijkt uit de regionale en internationale kenmerken van de aanvragers en 
co-auteurs dat bijna alle bedrijven veel samenwerken, maar met bedrijven buiten het Science 
Park. Samenwerking op academisch gebied vond hoofdzakelijk plaats met de lokale instelling 
voor hoger onderwijs, in dit geval de Universiteit van Leiden. Enkele oprichters onderhielden 
sterke banden met hun alma maters buiten Leiden. Dit kwam ook naar voren uit de interviewge-
gevens, waar de interacties intern waren (d.w.z. dat ze geïnitieerd werden voordat het bedrijf 
werd opgericht en zich op het Science Park vestigde), en extern (d.w.z. met partners uit de 
academische wereld en het bedrijfsleven elders in het land en in het buitenland). 

Sociaal kapitaal als middel kan worden gezien als aanvullend op en bevorderend voor de beschik-
bare kennis, het financieel kapitaal en de vaardigheden van een ondernemer. Bedrijfsoprichters 
die gebruik maakten van hun netwerk, haalden kapitaal ofwel uit i nterne bronnen (d.w.z. his-
torisch op grond van persoonlijke relaties die al bestonden voordat het bedrijf werd opgericht) 
ofwel uit bronnen van buiten het Science Park. Slechts een paar bedrijven maakten melding van 
interactie met het management van het Science Park of met andere bedrijven die in het Science 
Park gevestigd waren. Uit ons onderzoek bleek dat de wetenschappelijke kennis en vaardig-
heden van de oprichter van het bedrijf een zeer belangrijke rol spelen bij het ontwikkelen en 
uitbreiden van de wetenschappelijke basis van het bedrijf, en voor het aantal uiteindelijk aan-
gevraagde patenten. Zowel de zeer grote overeenkomsten tussen de inhoud van de patenten en 
de wetenschappelijke publicaties van de oprichter van het bedrijf (op grond van ons criterium 
van co-locatie van NPLR’s en het totale publicatiecorpus van de oprichter) als het aantal actieve 
onderzoeksstromen op het moment van en na oprichting wijzen erop dat de wetenschappelijke 
basis van de oprichter hieraan in belangrijke mate bijdraagt.

De gebruikers vormen het kloppend hart van een Science Park. Science Parks beconcurreren elkaar 
om gebruikers naar zich toe te halen, en die gebruikers functioneren in een competitieve en 
coöperatieve omgeving. Gebruikers beconcurreren elkaar om het gebruik van netwerken en de 
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voordelen die deze netwerken met zich meebrengen. Ook krijgen zij de kans met andere 
gebruikers van het park samen te werken, middelen te delen en risico’s te spreiden, terwijl zij hun 
potentiële toegang tot netwerken uitbreiden. Om de problemen van diversiteit binnen Science 
Parks aan te pakken, met het oog op de beoordeling van het nut van deze parken, moet er meer 
aandacht komen voor de analyse van de kennisstructuren en de competenties van de bedrijven.

5 Alles overziend
De hoofdvraag van dit onderzoek (Welke kenniselementen worden overgedragen van de acade-
mische wereld naar het bedrijfsleven, hoe worden ze overgedragen en welke factoren zijn van 
invloed op deze overdracht?) is op het eerste gezicht een brede vraag. Het was nodig deze vraag 
zo breed te formuleren, om te zorgen dat deze ruimte biedt aan de complexiteit van kennisover-
dracht in relatie tot absorptievermogen, sociaal kapitaal en de omgeving waarbinnen deze 
processen van kennisoverdracht plaatsvinden. Vooruitlopend op de onontkoombare vraag naar 
toepasbaarheid, geeft dit proefschrift een aanzet tot een toolbox voor partijen die voor hun 
eigen specifieke toepassingsgebeid geïnteresseerd zijn te ontdekken welke elementen worden 
overgedragen en waarheen en waarvandaan, en welke factoren van invloed zijn op deze overdracht. 

De basis van deze methodologische toolbox wordt gevormd door een analyse van het effect van 
eerder door het betreffende individu uitgevoerd onderzoek op zijn of haar toekomstige onder-
zoeksplannen en de overeenkomsten tussen onderzoeksstromen uit verleden en heden. Met de 
methoden die in het hoofdstuk over disambiguatie worden ontwikkeld, alsmede de inzichten die 
daar aan de orde komen, kunnen we factoren analyseren zoals de verschillen en overeenkomsten 
tussen onderzoek dat in de promotiefase van de carrière van de onderzoeker is uitgevoerd en 
onderzoek dat tijdens zijn of haar professionele carrière is uitgevoerd. De onderzoeksbijdragen 
van een individu kunnen in de loop van de tijd veranderen door zijn of haar academische positie 
en uiteindelijke specialisatie, maar het geheel aan kennis en vaardigheden waarover hij of zij 
beschikt, blijft behouden. Onderzoek dat binnen de academische wereld wordt uitgevoerd en 
vervolgens wordt toegepast in het bedrijfsleven volgt een kronkelig pad. Om succesvolle 
algoritmes voor disambiguatie te kunnen ontwikkelen, moeten we inzicht verwerven in dit pad. 
Dat inzicht geeft ons een eerste indruk van welke kenniselementen er in de loop van de tijd 
worden overgedragen.

De methodologie en de casestudie in het derde en vierde hoofdstuk dienen als middel voor het 
onderzoeken van de specifieke bijdragen van een bestaande kennisbasis aan de ontwikkeling van 
een technologieplatform, waarbij wordt geïdentificeerd welke kenniselementen zijn betrokken 
en, tot op zekere hoogte, hoe deze worden overgedragen. De kennisbasis is niet per definitie 
afkomstig van één individu, maar ook van co-auteurs en co-uitvinders, en van andere onderzoek-
ers die in andere onderzoekssettings werken. De methodologie die in deze hoofdstukken is 
beschreven, vormde voor ons een toolkit waarmee we de verbanden konden blootleggen tussen 
onderzoek dat binnen de academische wereld wordt uitgevoerd en de uiteindelijke toepassing 
van dat onderzoek in het bedrijfsleven. Aan de hand van de casestudie hebben we laten zien wat 
onze aanpak aan het licht kan brengen. Door onze nieuwe methode op een echte casestudie toe 
te passen, hebben we aangetoond dat hiermee exogeen gegenereerde kennis gecombineerd 
kan worden met een bestaande kennisbasis. Nieuw onderzoek dat door Nakamura werd uitgevo-
erd, vond plaats op grond van eerdere onderzoeksinspanningen, waaruit blijkt dat onderzoeks-
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praktijken en -resultaten voortdurend in beweging zijn en invloed hebben op, richting geven aan 
en de basis vormen van uitbreiding naar verschillende technologieën. Aan de hand van gedetail-
leerde beschrijvingen van met elkaar samenhangende onderzoeksketens, hebben we laten zien 
dat het onderzoekscorpus van een individu en zijn of haar co-uitvinders en co-auteurs goed 
herkenbaar en herleidbaar is in de exploitatie van hun onderzoek (d.w.z. in patenten). De 
thematische samenhang tussen de technologieën en de onderliggende wetenschap werd in dit 
hoofdstuk duidelijk aangetoond, waarmee de validiteit van onze methodologische benadering is 
onderbouwd. 

Er is een lange lijst van verwachte voordelen voor bedrijven om zich in een Science Park te 
vestigen. De nabijheid van een instelling voor hoger onderwijs en de aanwezigheid van verwante 
bedrijven in de buurt zijn enkele voorbeelden van de redenen waarom bedrijven besluiten zich in 
een Science Park te vestigen. In termen van sociaal kapitaal verschaft een Science Park toegang 
tot middelen, maar voor het merendeel van de bedrijven uit de casestudie bestonden deze 
middelen slecht in potentie. Het is van belang op te merken dat er voor de bestudeerde bedrijven 
geen barrières voor toegankelijkheid werden opgeworpen door het Science Park. Alle oprichters 
van bedrijven beschouwden het Science Park als een belangrijke potentiële bron van samen-
werking en klanten. Alle bedrijfsoprichters verklaarden dat zij de kans in overweging zouden 
nemen indien deze zich weer zou voordoen. Uitsluitend door de bril van de verwachte vestigings-
voordelen, zagen we echter niet meer dan praktische voordelen. 

Het succes van een Science Park wordt bepaald door de bedrijven en het succes van elk bedrijf 
hangt af van zijn eigen wetenschappelijke capaciteiten en relaties tot potentiële markten. Om 
daadwerkelijk de voordelen te genieten van het netwerk van een Science Park, moet er niet 
alleen een overlap zijn tussen hun fundamentele of toegepaste wetenschappen, maar ook tussen 
potentiële medewerkers en klanten. In verband daarmee moet er bij het opzetten van een 
Science Park meer aandacht komen voor de wetenschappen en technologieën waar elk bedrijf 
op gebaseerd is.

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag van dit onderzoek was een belangrijke stap het in 
aanmerking nemen van twee perspectieven: toegang tot middelen en ontwikkeling van techno-
logie. Het was nodig om de twee perspectieven in elkaar over te laten lopen omdat veel van de 
kansen die zich op het ene gebied voordeden, voortkwamen uit het andere. Ideeën die door een 
wetenschapper in de academische wereld worden gegenereerd, zijn in eerste instantie niet 
afgestemd op de ondernemersdynamiek binnen hun netwerk. Ze worden echter beïnvloed door 
de beloningsstructuur van de academische wereld. Nieuwe onderzoeksstromen zijn heel gewoon 
in de academische wereld, waar netwerken van wetenschappers bijdragen aan elkaars onder-
zoek, dat vervolgens richting geeft aan de ontwikkeling van een idee of technologie. Als een 
bepaalde stroom of idee geschikt wordt geacht voor exploitatie, komen de verschillende 
netwerken van de wetenschapper/ondernemer/oprichter tegelijkertijd in actie en nemen de 
kansen voor verdere wetenschappelijke ontwikkeling af. In plaats daarvan komt de commerciali-
sering van het idee voorop te staan.

Beloningsstructuren zijn bepalend voor de strategieën van onderzoekers in zowel de academische 
wereld als het bedrijfsleven, als het gaat om de waardering van hun onderzoeken en hun 
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resultaten. Ze bepalen daarmee welke aspecten van het onderzoek verder worden ontwikkeld en 
overgedragen. Voor academische spin-offs is toegang tot wetenschappelijke en technische 
netwerken en/of bronnen niet beperkt tot de academische wereld, maar ook van toepassing op 
het bedrijfsleven. De ontwikkeling van deze bronnen is cruciaal voor de ontwikkeling van de tech-
nologie, maar is voor de spin-off zelf secundair. Bovenaan de lijst van prioriteiten staat toegang 
tot de organisatorische, financiële en regelgevende netwerken Deze toegang is ook bepalend 
voor de verfijning van de technologie. Er zijn weliswaar verschillen tussen de kenmerken van een 
idee zoals het in de academische wereld ontstaat en die van het idee zoals het wordt overgedra-
gen aan het bedrijfsleven, maar met behulp van de ontwikkelde instrumenten kunnen we de 
oorsprong van dat idee vaststellen, het ontwikkelingspad ervan traceren en de effecten die de 
omgeving erop heeft onderzoeken.


