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Bij het starten van een nieuwe onderneming worden ondernemers geconfronteerd met  enorm 

gevarieerde besluitvormingsproblemen, en worden daarbij geteisterd door extreme niveaus van 

onzekerheid. Bij het hebben van een idee voor een bedrijf, het ontwikkelen van een product of 

dienst, het inschatten van de concurrentie, het verwerven van de middelen, of het samenstellen 

van een team; hoe ondernemers omgaan met onzekerheid is cruciaal voor de ontwikkeling van 

hun bedrijven. Opmerkelijk genoeg, wanneer   d       s d     st  s t v   “typ sc  " 

ondernemingsproblemen doorkruisen, volgen ze vaak wegen bepaald door hun eigen verleden - 

een kleurrijk mozaïek van geaccumuleerde loopbaanervaringen. Echter, hoe zijn 

loopbaanervaringen (of het gebrek daaraan) van invloed op de manier waarop ondernemers 

redeneren, beslissingen maken en handelen onder onzekerheid? In hoeverre kunnen de door 

ervaring verworven middelen de prestaties van ondernemingen verbeteren? En wat zijn enkele 

van de mechanismen die ondernemers in staat kunnen stellen om beter om te gaan met 

onzekerheden, wanneer deze op hun pad komen?  

Gezien de potentie van ondernemerschap om waarde voor individuen, organisaties en de 

samenleving te creëren, is het van het groot belang om deze aspecten van het 

ondernemingstraject te begrijpen. Dit proefschrift heeft tot doel om na te gaan hoe ondernemers 

gebruik maken van hun loopbaan tijdens de besluitvorming en het handelen onder onzekerheid, 

die als zodanig de prestaties van hun ondernemingen vormen. Door middel van vier studies, en 

met behulp van een hybride onderzoeksopzet bestaande uit meerdere methoden, ontleed ik deze 

centrale onderzoeksvraag en verken de verschillende aspecten hiervan. 

In hoofdstuk 2 begin ik door te onderzoeken in hoeverre en onder welke voorwaarden, de 

loopbaanmiddelen van de oprichters de prestaties van hun nieuwe ondernemingen beïnvloeden. 

Door middel van een systematische review en met behulp van meta-analytische technieken, pas 

   d  ‘c  t  p    y c      t    y’ toe om onze kennis van de relatie tussen de oprichters en 

bedrijven te bevorderen. Hoewel uit de resultaten blijkt dat de loopbaanmiddelen van oprichters 

positief gerelateerd zijn de prestaties van de nieuwe onderneming, geven ze ook aan dat deze 

effecten relatief klein zijn in omvang en verder gemodereerd worden door contextuele factoren 

die gerelateerd zijn aan onzekerheid. Deze bevindingen bieden een meer samenhangende 

weergave van de loopbaanmiddelen van ondernemers, en onderbouwen de algehele relevantie 

van carrières binnen dit domein. Tegelijkertijd sporen de resultaten ons aan om verder te gaan 

dan de eenvoudige relaties tussen individuele middelen en de prestaties van bedrijven, en te 
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verkennen welke mechanismen ze aan elkaar verbinden. 

Hoofdstuk 3 bouwt voort op de resultaten van hoofdstuk 2 door empirisch te onderzoeken 

hoe carrière ervaringen de besluitvorming van ondernemers vormt - weerspiegeld in hun 

v     u  t  v  t  uw    p ‘ ff ctu  ’    ‘c us  ’   g c  g durende het creëren van een 

onderneming. De resultaten van een diepgaande analyse van kwalitatieve gegevens, waarin ik de 

carrières van ondernemers en hun besluitvorming tendensen vergelijk, leiden tot een kader van 

vier loopbaanprofielen, die op hun beurt gerelateerd zijn aan de uiteenlopende nadruk op zowel 

effectuation en causation. Met andere woorden, ik laat zien hoe verschillende 

loopbaangervaringen, over de tijd opgedaan en gebaseerd op ervaringen met carrière 

onzekerheid, specifiek gerelateerd zijn aan later gebruik van effectuation en causation. Deze 

resultaten van deze studie impliceren dat mensen die hun eigen carrière behandelen als een start-

up belangrijke aspecten van ondernemend denken kunnen verwerven, die op hun beurt toegepast 

moeten worden op hun ondernemende taken indien en wanneer zij de stap zetten en hun eigen 

onderneming beginnen. 

In hoofdstuk 4 onderzoek ik de antecedenten van het besluitvormingsproces van 

ondernemers met de beperkende, doch zeer realistische, veronderstelling dat 

ondernemerservaring niet altijd voorhanden is. Paradoxaal genoeg, hebben onervaren 

ondernemers de neiging zich te laten leiden door voorspellingen, terwijl zij beslissen over uiterst 

onvoorspelbare kwesties. Echter, deze studie toont aan dat het mogelijk is om de schijnbaar 

negatieve gevolgen van een "ervaringstekort" te verzachten en het gebruik van effectuation te 

stimuleren. De resultaten van een experiment laten zien dat wanneer ze vertrouwen krijgen in 

hun ondernemend vermogen (dat wil zeggen, onderneme s’ self-efficacy), dat het voor onervaren 

individuen waarschijnlijker is om een voorspellende causal benadering te verruilen voor een 

onvoorspelbare effectual aanpak. Dit wordt verklaard door aan te tonen dat het verhogen van 

zelfvertrouwen ervoor zorgt dat ondernemers een onzekere situatie zien als een kans om te 

handelen. Samengenomen leggen de resultaten intrigerende mechanismen bloot waardoor 

ondernemers aangezet kunnen worden tot effectual denken, ongeacht hun loopbaanervaringen. 

Hoofdstuk 5 bouwt voort op het idee dat effectuation kan worden gezien als een 

algemeen model van besluitvorming voor ondernemers, en gebruikt kan worden om netwerk 

gedrag onder invloed onzekerheid te conceptualiseren. Beginnend met een kritische beoordeling 

van de opkomende literatuur over netwerken door ondernemers, ontwikkel ik conceptuele 
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argumenten over hoe dit domein zich kan ontwikkelen door de integratie van het begrip van 

onzekerheid in studies naar het netwerkgedrag van ondernemers. Door het onderwerp vanuit een 

nieuw perspectief te benaderen, geef ik invulling aan een netwerk proces onder condities van 

effectuation en verken hoe dit proces een bredere onderzoeksagenda kan stimuleren. 

Samenvattend dragen deze studies bij aan lopende discussies over carrières, onzekerheid, 

ondernemerschap, en de relatie tussen deze concepten. De bevindingen tonen aan dat een 

loopbaan invloed heeft op wat ondernemers doen, en hoe ze omgaan met onzekerheid. Ik heb 

inderdaad ontdekt dat carrières ook de prestaties van ondernemingen kunnen vormen. Door deze 

kwesties verder te belichten kunnen de bevindingen gepresenteerd in dit proefschrift toekomstig 

onderzoek en onderwijs informeren, als ook ondernemers informeren over zaken die voor hen 

relevant zijn. 

 

 
  


