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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH 

SUMMARY) 

De denkwereld van de R&D-professional – Besluitvorming in innovatieve omgevingen 

Bedrijven in de technologische sector worden continu geconfronteerd met de uitdaging 

om nieuwe producten te ontwikkelen, om zich voortdurend van hun bestaan te verzekeren en 

leveren hiermee een bijdrage aan de samenleving en economische groei. In deze context is het 

van belang dat Research and Development (R&D) medewerkers en managers in bedrijven 

technologische ontwikkelingen vormgeven, een vruchtbaar besluitvormingsproces doorlopen. 

R&D-beslissingen worden gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en 

onvoorspelbaarheid van uitkomsten. Onderzoekers geven aan dat de mate van onzekerheid 

groeiende is omdat R&D-aanpakken op dit moment enorme veranderingen ondergaan. Het 

wordt steeds belangrijker om in verschillende fases van het innovatieproces met externe 

partners, zoals concurrenten, leveranciers en klanten, samen te werken. Deze verandering vergt 

van R&D-managers en -medewerkers dat zij voor complexe technologische, bedrijfsmatige en 

inter-persoonlijke uitdagingen staan en daarbij complexe informatie moeten analyseren en 

verwerken. Dit alles stelt hoge eisen aan R&D-professionals in de technologische industrieën. 

Om in deze omgeving beslissingen te kunnen nemen dienen zij overzowel cognitieve als sociale 

competenties te beschikken. Ondanks dit groeiende besef zijn inzichten over de gedragsmatige 

fundamenten van besluitvorming in innovatieve omgevingen nog schaars en is er nog niet zo 

veel wetenschappelijke onderbouwing van besluitvormingsprocessen in de R&D-praktijk van 

bedrijven. Meer en diepgaande kennis van de individuele gedragsfundamenten van 

besluitvorming in innovatieve bedrijfsomgevingen zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming 

van innovatieve uitkomsten van  R&D-projecten in bedrijven. Derhalve is het doel van dit 

proefschrift om inzicht in het menselijk gedrag te verkrijgen dat ten grondslag ligt aan de 

besluitvorming in innovatieve omgevingen. Dit proefschrift verenigt psychologische theorieën, 

inzichten uit de besluitvormingstheorie en kennis uit de innovatieliteratuur om met behulp van 

drie empirische studies, waarvan twee kwalitatief en één kwantitatief, in technologie-intensieve 

bedrijven inzicht te krijgen in de rol van individuele kenmerken en houdingen op het innovatie 

besluitvormingsproces. 

Hoofdstuk 2 laat zien dat R&D-professionals een combinatie van verschillende 

besluitvormingsbenaderingen gebruiken. Het begin van het besluitvormingsproces wordt 
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gekenmerkt door intuïtie, vervolgens is politiek gedrag (i.e. pogingen om anderen te 

beïnvloeden) het sterkst aan de orde, en aan het einde van het besluitvormingsproces overheerst 

een rationele aanpak om de uitkomsten van beslissingen efficiënt vorm te geven. Terwijl intuïtie 

en politiek gedrag een bijzonder belangrijke rol in innovatiebesluitvorming speelt, beïnvloedt 

rationaliteit innovativiteit niet zo sterk als grotendeels in de bestaande literatuur wordt 

verondersteld. Door verschillende besluitvormingsbenaderingen in combinatie te bestuderen 

wordt er rekening gehouden met de complexiteit van besluitvorming. Op deze manier biedt het 

onderzoek inzicht in de volgorderijkheid van verschillende benaderingen en laat het zien hoe 

bedrijven het besluitvormingsproces actief vorm kunnen geven.  

De hoofdstukken 3 en 4 onderzoeken de rol van de individuele beslisser en zijn of haar 

invloed in collaboratieve innovatieprojecten. Hoofdstuk 3 gaat in op de invloed van de 

besluitvormingsoriëntatie van de R&D-manager op de openheid van een innovatie project. Het 

onderzoek laat zien dat een rationele besluitvormingsstijl, dat wil zeggen een neiging om 

zorgvuldig en systematisch informatie te analyseren, leidt tot minder samenwerking met 

verschillende partners wanneer de manager ook een sterke preventieve focus heeft, of met 

andere woorden de neiging heeft om fouten te willen voorkommen. Echter, wanneer rationaliteit 

laag is betrekken managers met een sterke neiging om fouten te voorkomen meer verschillende 

externe partners bij hun R&D-projecten dan managers met een geringe neiging om fouten te 

voorkomen. Over het algemeen geven de resultaten aan dat de beslissing oriëntatie van de R&D-

manager alleen beperkte invloed op project samenwerking heeft. Managers’ mogelijke neiging 

om hun intuïtie te gebruiken, hun mogelijke geneigdheid macht te gebruiken om te krijgen wat 

zij willen en hun mogelijke behoefte om positieve uitkomsten na te willen streven blijken in dit 

onderzoek niet gerelateerd aan de mate van samenwerking in innovatieprojecten.  

 Daarom behandelt hoofdstuk 4 de vraag in hoeverre positieve en negatieve overtuigingen 

van R&D-deskundigen invloed hebben op de implementatie van vernieuwingen en het proces 

van open innovatie. De resultaten geven aan dat het proces in het open innovatieproject 

afhankelijk is van het gedrag van mensen, die hier open innovatiekampioenen worden genoemd. 

Deze innovatiekampioenen hebben een positieve houding ten opzichte van open innovatie, 

bezitten sociale normen die tegenstand tegenopen innovatie negeren, en hebben vertrouwen in 

hun persoonlijke competentie om open innovatie te bewerkstelligen. Factoren die buiten de 

controle van de open innovatiekampioenen liggen en invloed op het proces hebben zijn de 

algemene steun voor open innovatie in het bedrijf, de juiste samenstelling van het team en 

professionele competenties van de teamleden, en de ruimte die  de omgeving biedt. 
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Dit proefschrift levert theoretische en praktische bijdragen door het begrip van het 

besluitvormingsgedrag in collaboratieve en innovatieve, ofwel co-innovatieve omgevingen te 

bevorderen. Door zicht te geven op de microfundamenten van innovatiebesluitvorming levert dit 

proefschrift een indicatie dat naast de vaardigheid om feiten accuraat en rationeel te analyseren 

er vooral rekening dient worden gehouden met andere besluitvormingsvaardigheden: het juiste 

gebruik van intuïtie en de communicatie hiervan, het faciliteren van onderhandelingen over 

belangen in een proces van wederzijdse beïnvloeding en de integratie van verschillende 

persoonlijke positieve en negatieve overtuigingen in het innovatie besluitvormingproces. 
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