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INLEIDING

Succesvolle start-ups dragen bij aan het creëren van banen, innovatie, economische 
productiviteit en groei (Van Praag & Versloot, 2007). Echter, de toekomst van iedere 
ondernemer is uiterst onzeker. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het merendeel 
van de start-ups maar matig innovatief is (Shane, 2008), 40% binnen 1 jaar (Dimo 
& de Clercq, 2006; Timmons, 1990), en 50% binnen 5 jaar failliet gaat (Evans & 
Leighton, 1989; Boden & Nucci, 2000). Van de 30000 start-ups die per jaar in Silicon 
Valley uit de grond schieten, dragen er slechts 10 bij aan 97% van alle exit value van 
de industrie. Dit betekent dat de waarde van de meest succesvolle start-up de waarde 
van alle andere start-ups in dat jaar flink overstijgt (Mike Maples, 2016). De vraag 
is dan ook niet hoeveel mislukkingen er zijn, maar hoeveel successen ( Jeff Lynn, co-
founder van het Britse crowdfunding platform Seedrs, 2016). Een belangrijk vraagstuk 
onder ondernemers, investeerders, beleidsmakers en wetenschappers is hoe succesvol 
ondernemerschap kan worden gestimuleerd (Audretsch & Thurik, 2001). In pogingen 
om de determinanten van succesvol ondernemerschap in beeld te krijgen, heeft de 
wetenschap zich al decennia voornamelijk gefocust op de rationele eigenschappen van 
de ondernemer, zoals human capital en social capital. Human capital, een verzamelnaam 
voor de kennis, ervaring en vaardigheden die ondernemers gedurende hun loopbaan 
hebben opgedaan (e.g., Unger, Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011) wordt herhaaldelijk 
geassocieerd met gunstige bedrijfsprestaties. En ook social capital, de waarde van het 
netwerk van de ondernemer voor zijn of haar huidige start-up, draagt bij aan die goede 
prestaties (Stam, Arzlanian, & Elfring, 2014). Echter, recente studies laten zien dat 
naast deze rationele eigenschappen, ook affectieve determinanten een belangrijke rol 
vervullen in het optimaliseren van de prestaties van start-ups. Affect wordt door Watson 
en Clark (2009) gedefinieerd als een overkoepelende term voor gevoelens en emoties 
die individuen ervaren op de korte en lange termijn. Affectieve determinanten hebben 
een sterke invloed op individuen, teams en de prestaties van een bedrijf (Gielnik et al., 
2015; Cardon et al., 2016). Wetenschappers zijn de afgelopen jaren in toenemende 
mate geïnteresseerd geraakt in het onderzoeken van passie, “a hot feeling”, of “the 
fire of desire” (Cardon et al., 2009), die zo karakteristiek voor ondernemers is. In de 
wetenschap wordt passie voor het ondernemen gedefinieerd als entrepreneurial passion, 
“een intense positieve emotie jegens de taken en activiteiten die worden geassocieerd met 
het ondernemerschap en die voor een belangrijk deel de identiteit van een ondernemer 
bepaalt” (Cardon et al., 2009: 517). Deze vorm van passie richt zich dan ook op de 
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aan werk gerelateerde emoties. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat passie voor 
ondernemerschap het doorzettingsvermogen stimuleert en ertoe leidt dat ondernemers  
meer tijd in het jonge bedrijf steken (Cardon & Kirk, 2015). Ook wordt de evaluatie 
van de start-up door externe partijen, zoals formele en informele investeerders, positief 
beïnvloed door passie. Naast deze positieve emoties, hebben wetenschappers ook een 
aantal emoties gedefinieerd die succesvol ondernemerschap kunnen tegenwerken, zoals 
entrepreneurial fear of failure, de angst dat de onderneming faalt (Foo, 2011; Grichnik, 
Smeja, & Welpe, 2010; Shepherd, 2003; Welpe, Spörrle, Grichnik, Michl, & Audretsch, 
2012). Over het algemeen wekt faalangst negatieve associaties op en wordt het door 
ondernemers ervaren als een schaamtevolle ervaring waar een negatief oordeel van de 
buitenwereld aan kleeft. Hoewel faalangst een bekend probleem onder ondernemers 
is, wordt in het leeuwendeel van de bestaande literatuur gekeken naar de effecten 
van faalangst op de kans dat mensen een onderneming beginnen. Ze laat buiten 
beschouwing wat de effecten van faalangst kunnen zijn binnen reeds bestaande start-
ups. Naast het onderzoeken van de negatieve effecten van faalangst onder ondernemers, 
is er een beginnende stroming die juist geïnteresseerd is in de positieve effecten die 
faalangst kan hebben. Zo observeren Yamakawa en Cardon (2015) dat faalangst in de 
context van ondernemerschap ook tot positieve gevolgen kan leiden, zoals bijvoorbeeld 
een steile leercurve en meer motivatie.  

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Hoewel het belang van rationele en affectieve factoren voor het succes van nieuwe 
ondernemingen algemeen wordt aanvaard, is een beperking van het bestaande onderzoek 
dat het zich uitsluitend richt op individuele ondernemers. Dit is te simpel aangezien de 
meerderheid van de start-ups wordt geleid door teams, en juist het team een cruciale rol 
speelt in de ontwikkeling van jonge ondernemingen (Cooper et al., 1989; Kamm et al., 
1990; Klotz et al., 2014). Zo rapporteren Ensley et al. (2006) dat gedeeld leiderschap 
zo’n 15 procent van de variantie in bedrijfsprestaties onder jonge ondernemingen 
verklaart. Ander onderzoek laat zien dat 60 procent van de start-ups faalt door 
problemen binnen het ondernemersteam (Eisenhardt 2013; Gorman & Sahlman 1989; 
Kaplan & Strömberg 2004). Het start-up team is dus in hoge mate verantwoordelijk 
voor de toekomst van de jonge onderneming (Klotz et al., 2014). Onduidelijk is echter 
welke specifieke eigenschappen van het start-up team kunnen leiden tot succesvol 
ondernemerschap (zie de citaties in Tabel 1.1). Hoewel zowel rationele als affectieve 
determinanten een belangrijke voorspeller zijn van goede bedrijfsprestaties van 
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jonge ondernemingen, is deze verklaring voor start-up teams onvolledig, omdat de 
samenstelling van het team en de dynamiek in het team een belangrijke invloed hebben 
op de effecten van eerdergenoemde individuele determinanten. Er is dan ook verder 
onderzoek nodig om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop binnen start-up 
teams affectieve en rationele eigenschappen optimaal gecombineerd kunnen worden. 
Op basis van bovenstaande discussie is de probleemstelling die ten grondslag ligt aan 
dit proefschrift als volgt geformuleerd:

Welke affectieve en rationele determinanten beïnvloeden de bedrijfsprestaties van start-up 
teams, en hoe doen ze dat? 

In dit proefschrift wordt een onderzoeksmodel ontwikkeld waarin drie thema’s 
uit de literatuur over ondernemerschap en start-up teams onder de loep worden 
genomen (zie Figuur 1.1). Hieronder beschrijf ik deze thema’s en formuleer specifieke 
onderzoeksvragen gerelateerd aan die drie thema’s.

Tot dusver concentreren de meeste studies over het start-up team zich op de effecten 
van demografie, de samenstelling van het team en het sociale netwerk op de ontwikkeling 
en prestatie van jonge ondernemingen (Klotz et al., 2013). En zoals de citaten in Tabel 

Table 7.1
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1.1 laten zien zijn wetenschappers het erover eens dat de wetenschappelijke kennis 
over de effecten van affectieve determinanten op de slagingskans zeer gering is. 
Aangezien affectieve determinanten bepalend zijn in de context van ondernemerschap, 
is dit gebrek aan kennis over de rol van gevoelens en emoties in start-up teams een 
probleem (Delgado Garcia et al., 2015). Ondernemen gaat gepaard met veel onzekere 
en onvoorspelbare factoren, waardoor juist binnen deze groep de effecten van gevoelens 
en emoties op de slagingskans zeer sterk zijn (Baron, 2008; Forgas & George, 2001). 
De onderzoeksvraag behorende bij dit eerste thema is daarom als volgt geformuleerd: 

Welke affectieve eigenschappen van het start-up team beïnvloeden de prestaties van het start-
up team en hoe doen ze dat?

Thema II: Het start-up team: integratie van affectieve en rationele determinanten
In de zoektocht naar de rationele determinanten van de prestaties van start-up teams, 
hebben onderzoekers zich voornamelijk gericht op de effecten van human capital. 
Dat is een verzamelnaam voor de kennis, ervaring en vaardigheden die ondernemers 
gedurende hun loopbaan hebben opgedaan. Ondanks dit dominante focus op dit human 
capital construct concluderen Klotz et al. (2014) naar aanleiding van een uitgebreide 
review, dat er niet één set van human capital eigenschappen is die in alle gevallen leidt 
tot betere prestaties van het start-up team. In tegendeel, de literatuur laat inconsistente 
resultaten zien. Bijvoorbeeld, waar een studie van McGee een positief effect van team 
human capital op de bedrijfsprestaties laat zien, vonden Shrader en Siegel (2007) dit 
niet. Er zijn twee mogelijke oorzaken voor bovengenoemde conflicterende bevindingen. 
Ten eerste ontbreekt het wetenschappelijk onderzoek waarin tegelijkertijd naar 
rationele en affectieve determinanten wordt gekeken (Ashkanasy et al., 2014; Grégoire 
et al., 2015). Met andere woorden, onderzoekers concentreren zich of op rationele 
determinanten of op affectieve determinanten. Dat kan eigenlijk niet omdat rationele 
en affectieve determinanten elkaar beïnvloeden. Een tweede oorzaak is de eenzijdig kijk 
op de directe effecten van human capital. Alleen kennis heeft geen strategische waarde, 
maar wordt pas waardevol als die wordt gecombineerd met andere vaardigheden en 
tot nieuwe kennis wordt verheven. De cruciale uitdaging is dan ook om te analyseren 
wanneer rationale determinanten de interactie tussen teamleden en de bedrijfsprestaties 
beïnvloeden. 
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Wanneer beïnvloeden rationele eigenschappen van het start-up team de interactie tussen 
teamleden en de prestaties van de onderneming?

Thema III: Interactie binnen het start-up team
In dit thema onderzoek ik hoe teamprocessen, zoals integratie van kennis en de manier 
waarop teamleden het eens worden over de strategie van de onderneming, kunnen leiden 
tot betere prestaties van de start-up. Tot nu toe keek men voornamelijk naar het directe 
effect van de eigenschappen van het team op de bedrijfsprestaties. Deze focus op directe 
effecten is lastig, omdat in een team de individuele eigenschappen van de teamleden niet 
direct het bedrijfsresultaat bepalen maar wel effect hebben op de interactie binnen het 
team dat op zijn beurt dan het bedrijfsresultaat bepaalt. Klotz et al (2014) spreken over 
een “black box”, verwijzend naar het gebrek aan wetenschappelijk kennis over de wijze 
waarop de eigenschappen van teamleden door middel van interactie tussen teamleden, 
tot prestaties leidt. Een van de redenen van het gebrek aan onderzoek naar dynamische 
interactie tussen teamleden is dat het heel moeilijk is om data van ondernemersteams 
te verzamelen. In een poging om bij te dragen aan dit debat is de onderzoeksvraag 
behorende bij het derde thema dan ook als volgt geformuleerd:

Hoe beïnvloedt de interactie in een team de relatie tussen affectieve en rationele eigenschappen 
van het start-up team en de bedrijfsprestaties? 

ONDERZOEKSOPZET
Om bovenstaande probleemstelling en specifieke onderzoeksvragen te analyseren heb 
ik verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Om de betrouwbaarheid van de 
resultaten te verhogen heb ik gebruik gemaakt van data uit meerdere bronnen, in dit 
geval data van zowel Amerikaanse als Nederlandse ondernemers. De definitie van een 
start-up of new venture is zeer breed en wordt vaak gegeven aan jonge ondernemingen 
welke de potentie hebben om flink te groeien en een schaalbaar business model 
hebben. In dit promotieonderzoek heb ik me met name gericht op start-up teams. Een 
start-up team wordt in de wetenschap gedefinieerd als de groep mensen die samen 
verantwoordelijk is voor het uitvoeren van dagelijkse handelingen in het belang van de 
nieuwe onderneming en de hedendaagse strategie van de jonge onderneming (Klotz et 
al., 2014). In de praktijk blijkt het heel lastig om data van een homogene groep start-
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up teams te verzamelen. In tegenstelling tot teams die zich binnen een organisatie 
bevinden, zijn er veel contextuele factoren, zoals bijvoorbeeld grootte, industrie, het 
aantal teamleden, die het lastig maken start-up teams onderling te vergelijken. Om 
toch zo dicht mogelijk bij een homogene dataset te komen, heb ik in dit proefschrift 
de gegevens van start-ups teams onderzocht die allen aan een zogenaamd accelerator 
programma deelnamen. Een accelerator biedt start-ups gedurende een periode van enkele 
maanden een inhoudelijk programma om een start-up te begeleiden. Deze groep start-
up teams bleek de ideale studiepopulatie voor de onderzoeksvragen uit dit proefschrift 
omdat ze relatief homogeen in start-up fase zijn maar ook qua omvang, en industrietak. 
Daarnaast is de afgelopen jaren de populariteit van accelerator programma’s maar ook 
incubators enorm gestegen. In tegenstelling tot een accelerator programma biedt een 
incubator vaak ook fysieke ruimte aan ondernemers en ook loopt het programma in 
de regel langer dan een accelerator programma. Met een overvloed aan accelerators 
en incubators rijst ook de vraag naar meer empirisch bewijs van de effectiviteit van dit 
soort programma’s op de prestaties van ondernemingen.

De onderzoeksopzet van deze studie bestaat uit twee onderdelen, 1) een 
systematische review, en 2) drie kwantitatieve studies. De systematische review werd 
uitgevoerd om de bestaande literatuur te organiseren en structureren. In het bijzonder 
was ik geïnteresseerd in de manier waarop start-up teamprocessen, zoals het delen van 
kennisstructuren binnen het start-up team, interacteren met affectieve en rationele 
eigenschappen van het start-up team en de prestaties van het team. Omdat de literatuur 
niet eenduidig is over de relatie tussen de cognitieve processen binnen het team en de 
prestaties van het team heb ik de doelstellingen van deze studie als volgt geformuleerd; 
a) het beschrijven en definiëren van de cognitieve processen binnen het start-up team, 
en b) het ontwikkelen van een onderzoeksraamwerk waarin de interactie tussen die 
cognitieve teamprocessen en de prestaties van het team worden blootgelegd. Om meer 
duidelijkheid in de bestaande literatuur te scheppen (Transfiel, Denyer, & Smart, 
2003), heb ik de systematische review aanpak gehanteerd. Deze aanpak vermindert de 
subjectiviteit door een van tevoren gedefinieerd algoritme te gebruiken en leidde tot 
een zeer geconcentreerde review van 44 artikelen uit toptijdschriften over de cognitieve 
interacties binnen start-up teams. 

Het tweede onderdeel van dit proefschrift gaat over de verzameling van empirische 
data over dit onderwerp. Voor de eerste empirische studie (hoofdstuk 3) werden 
gegevens gebruikt van Amerikaanse ondernemers die deel uit maken van het netwerk 
‘Business Networking International ‘(BNI) uit Virginia, USA. BNI is de grootste 
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netwerkorganisatie ter wereld met meer dan 2800 vestigingen wereldwijd (Thompson, 
2010). De leden van de netwerkgroepen komen een keer per week bijeen om een relatie 
met elkaar op te bouwen en om sociale contacten en andere belangrijke hulpbronnen, 
zoals contacten met investeerders en klanten met elkaar te delen. Het doel van de 
bijeenkomsten is door te netwerken meer omzet en groei van de ondernemingen 
te genereren. Tegelijkertijd ben ik met de dataverzameling voor de tweede en derde 
empirische studies gestart (hoofdstuk 4 en 5). Over een periode van twee jaar zijn 
data verzameld onder Nederlandse start-up teams die meededen aan een nationaal 
accelerator programma, dat ik Venture Forward noem in mijn onderzoek. In lijn met 
de algemene definitie van een zogenaamd accelerator programma, start bij Venture 
Forward ieder jaar een nieuw cohort van ondernemende teams die voor de duur van 10 
maanden meedoen aan het programma. Gedurende deze periode hebben start-up teams 
toegang tot ervaren mentoren, training en opleidingen met een focus op vaardigheden 
van ondernemershap (bijvoorbeeld het ontwikkelen van een businessplan, het lezen 
van een balans, het helder formuleren van de doelstellingen van de onderneming, het 
uitwerken van de juridische aspecten van de onderneming). Voor de start van deze 
datacollectie heb ik een vragenlijst ontwikkeld waarin verschillende eigenschappen van 
het start-up team, de interactie binnen het team en de details van de onderneming 
worden gemeten. Deze vragenlijst werd via email verspreid onder de deelnemende teams. 
Daarnaast, om de respons te verhogen, heb ik meerdere bijeenkomsten van Venture 
Forward bijgewoond en papieren versies van de vragenlijst verspreid. De uiteindelijke 
dataset bestaat uit 485 ondernemers, waarvan er 186 ondernemers in een team zaten. 
Om vertekening te voorkomen heb ik de prestaties van het team door een externe 
jury verbonden aan Venture Forward laten beoordelen. Dit is uniek omdat vrijwel in 
alle onderzoek onafhankelijke en afhankelijke variabelen door dezelfde onderzoekers 
worden verzameld. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van de beschikbare archiefdata 
om als controle variabele te fungeren, zoals bijvoorbeeld het geslacht en leeftijd van de 
ondernemer. Betrouwbare gegevens over de deelnemende ondernemingen, zoals o.a. het 
jaar waarin de onderneming is opgericht en de grootte van de onderneming, heb ik uit 
de database van Venture Forward kunnen halen

Met behulp van multivariate technieken, inclusief ordinary least squares (OLS), 
mediërende, modererende, en gemodereerde mediërende regressiemodellen (Preacher et 
al., 2006; 2005) heb ik vervolgens de hypothesen getoetst. Tot slot heb ik de empirische 
bevindingen geïnterpreteerd en theoretisch en praktische implicaties van de studies 
geformuleerd. 
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BELANGRIJKSTE RESULTATEN
De studies gepresenteerd in dit proefschrift hebben een aantal nieuwe inzichten 
opgeleverd.  De vraagstelling behorende bij het eerste onderzoeksthema was: Welke 
affectieve eigenschappen van het start-up team beïnvloeden de prestaties van het team en 
hoe doen ze dat? Om deze vraag te beantwoorden werd in hoofdstuk 3 bestudeerd hoe 
verschillende vormen van passie, harmonieus en obsessief, kunnen leiden tot burn-
out gevoelens onder ondernemers. Het blijkt dat de mate waarin de ondernemer 
gevoelens van ‘fit for the job’ ervaart, tot harmonieuze passie leidt en dat die op zijn 
beurt weer burn-out tegen gaat. Daarentegen, lopen ondernemers die passie voor het 
ondernemerschap als obsessief ervaren, meer risico op een burn-out. Dit toont dat de 
gevolgen van passie niet eenduidig zijn en dat het belangrijk is dat onderzoekers en 
ondernemers zich bewust zijn van de verschillende vormen van passie die ondernemers 
hebben. 

In hoofdstuk 4 onderzoek ik hoe de passie van een team de prestaties van dat team 
en de jonge onderneming beïnvloedt. In deze studie laat ik zien dat er twee dimensies 
van passie belangrijk zijn in de context van het start-up team. Dat zijn de gemiddelde 
passie die het team ervaart (mean-level passion), en de diversiteit in passie tussen 
teamleden (passion separation). Meer specifiek verwijst mean-level passion naar het 
gemiddelde niveau van passie dat het team ervaart, gemeten over de individuele waarden 
van teamleden. Passion separation verwijst naar de verschillen in de intensiteit van 
passie tussen teamleden onderling. Bijvoorbeeld, als teamlid A heel erg gepassioneerd 
is over zijn/haar rol als ondernemer, maar teamlid B een stuk minder, wordt gesproken 
van een hoge mate van passion separation. De resultaten van deze studie laten zien dat 
de interactie tussen mean-level passion en passion separation het effect van passie 
voorspelt. Echter, als de passie van het team de bedrijfsresultaten positief beïnvloedt, 
laat ik zien dat diversiteit in passie juist een negatief effect op de teamprestaties heeft.

Ook wordt in hoofdstuk 4 aangetoond dat de passie van een team een positief 
effect heeft op het bereiken van overeenstemming over de te kiezen strategie, maar 
dat diversiteit van passie juist deze positieve relatie tegenwerkt. Diversiteit in passie 
beïnvloedt ook op negatieve wijze de positieve de effecten van human capital. In het 
bijzonder laat ik zien dat de positieve relatie tussen het human capital van en het 
ontwikkelen van een gedeelde visie, negatief wordt beïnvloed door diversiteit van passie 
binnen het team.         

In hoofdstuk 5 wordt het focus verschoven naar negatieve emoties, en analyseer ik 
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de invloed van faalangst op de effectiviteit van een team. De resultaten laten zien dat 
wanneer het team bang is dat de onderneming zal falen, dit een negatief effect heeft op 
zowel de passie en de effectiviteit van het team.

Samenvattend, de empirische bevindingen in hoofdstuk 3, 4 en 5 laten de 
onafhankelijke invloed van zowel de affectieve positieve determinanten (passie voor 
ondernemerschap), en de negatieve (angst dat de onderneming zal falen) op de start-up 
teamprestaties. Deze resultaten zijn een goede aanvulling op het dominante perspectief 
in de literatuur, waarin voornamelijk het focus ligt op de rationele eigenschappen van 
het start-up team. 

Thema II: Het start-up team: rationele determinanten
De probleemstelling in het tweede thema luidde: Wanneer beïnvloeden rationele 
eigenschappen van het start-up team de interactie tussen teamleden en de prestaties van de 
onderneming? 

In hoofdstuk 2 laat ik zien dat eerder verworven kennis en ervaring van het start-
up team bijdraagt aan dynamische interactie binnen het team. Met andere woorden, de 
kennisstructuren die teamleden in het verleden hebben opgebouwd, bepalen het gemak 
waarmee teamleden met elkaar communiceren en oplossingen vinden voor strategische 
problemen. De resultaten uit deze studie laten ook zien dat met name gedeelde 
werkervaring het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op strategie bewerkstelligen.  
Ook de resultaten van hoofdstuk 4 bevestigen het belang van rationele determinanten 
en laten zien dat het human capital van een team een belangrijke voorspeller is voor 
de mate waarin het team een gemeenschappelijke strategie kan ontwikkelen. Meer 
specifiek, meer ervaring en kennis van het start-up team leidt tot meer overeenstemming 
over de korte en lange termijn doelen van de jonge onderneming, dat op zijn beurt 
de bedrijfsprestaties positief beïnvloedt. Dit positieve effect wordt echter minder als 
teamleden erg verschillen in hun motivatie om de onderneming groot te brengen. 
Men kan dus concluderen dat de hoeveelheid kennis alleen niet voldoende is om een 
onderneming groot te maken, maar dat gedeelde passie, visie en motivatie, ervoor zorgen 
dat het team het maximale uit het kapitaal aan kennis van de teamleden kan halen. Ook 
in hoofdstuk 5 wordt de interactie tussen rationele en affectieve determinanten van 
succesvol ondernemerschap benadrukt. De resultaten van deze studie laten zien dat 
het negatieve effect van faalangst op de passie van een team, minder sterk is wanneer 
teamleden eerdere start-up ervaring hebben. Eerder verworven start-up ervaring van 
het team functioneert dus als een buffer voor negatieve gevoelens, zoals de angst dat de 
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onderneming faalt.

Thema III: Start-up teamprocessen
De onderzoeksvraag in het derde thema was: Hoe beïnvloedt de interactie in een 
team de relatie tussen affectieve en rationele eigenschappen van het start-up team en de 
bedrijfsprestaties? De empirisch studies in dit proefschrift laten alle drie zien dat de 
interactie tussen teamleden een belangrijke mediërende rol speelt in de relatie tussen 
eigenschappen van het team en de prestaties van de start-up. Met andere woorden, de 
eigenschappen van het team alleen leiden zelden tot positieve bedrijfsprestaties, maar 
het is de interactie binnen het team dat ervoor zorgt dat bepaalde kennis en passie 
wordt gedeeld en op die manier de prestaties beïnvloedt. Zo laten de resultaten van 
hoofdstuk 2 zien dat de mate waarin het start-up team kennis deelt, afhankelijk is van 
de eerder verworden kennisstructuren van individuelen teamleden, en dat wanneer deze 
individuele kennis samensmelt tot een gezamenlijk teamconstruct dit ondernemers 
helpt om verschillende kansen voor succesvol ondernemerschap te zien. Dit proces van 
kennisdeling wordt bespoedigd als zowel affectieve als rationele determinanten worden 
gedeeld binnen het team. Daarbij is het van belang dat er een bepaalde balans is tussen 
diversiteit en overeenkomsten. Dat wil zeggen, veel diverse kennis binnen het team is 
alleen waardevol wanneer er een gemeenschappelijke basis is om deze kennis te willen 
delen, en wanneer doelstellingen van de verschillende teamleden overeenkomen. Het 
vormen van een gedeelde strategie is een van de belangrijkste processen binnen het team 
van de startende onderneming en wordt onderzocht in hoofdstuk 4. De resultaten van 
de studie laten zien dat teamleden met veel passie en kennis beter zijn in het vormen 
van een gedeelde visie, en dat teams die een gedeelde visie hebben ook beter presteren. 

BIJDRAGEN VAN HET ONDERZOEK
Dit proefschrift levert een aantal bijdragen aan de literatuur over start-up teams, 
affect, en ondernemerschap. Ten eerste, deze studie genereert nieuwe inzichten in de 
samenstelling van teams die voordelig kunnen zijn voor jonge start-up teams. Eerder 
onderzoek onderzocht de invloed van demografie, sociaal kapitaal, en human capital op 
gedrag en prestatie van start-up teams. Een beperking van deze onderzoeken is echter 
dat ze zich meestal maar op één dimensie van teamsamenstelling richten (Klotz et al., 
2014). Door een rationeel en affectief perspectief te combineren dat zich richt op de 
simultane effecten van meerdere eigenschappen van het team, werpt deze studie meer 
licht op de dillema’s in start-up teams.      
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Ten tweede, recent onderzoek heeft de waarde aangetoond van emoties en gevoelens 
in de context van ondernemerschap. Echter, hoe deze gevoelens en emoties kunnen 
leiden tot optimale prestaties in het start-up team is nog onduidelijk (Cardon et al., 
2016; Klozt et al., 2014). Onze studie demonstreert dat passie voor ondernemerschap 
een belangrijke voorspeller is voor het succes van een start-up team, tenzij teamleden 
eenzelfde intensiteit van passie ervaren. Hiermee draagt dit proefschrift bij aan de 
theorievorming over affectieve antecedenten van het succes van start-up team. Ook zijn 
wetenschappers pas recent begonnen met het identificeren van negatieve dimensies van 
affect binnen de context van ondernemerschap (Garcia et al., 2015). Door het concept 
van faalangst van ondernemers te aggregeren naar het teamniveau en het effect daarvan 
op de effectiviteit van een team te modelleren, levert deze studie een belangrijke bijdrage 
aan de literatuur over de zogeheten “entrepreneurial emotions”

Ten derde draagt dit proefschrift bij aan de literatuur over ondernemingen in de 
eerste fase van hun ontwikkeling (Minniti, Bygrave, & Autio, 2005; Sullivan & Ford, 
2014). Omdat het lastig is data van jonge ondernemingen te verzamelen, heeft voorgaand 
onderzoek zich met name gericht op “later stage ventures”. Het gebrek aan empirisch 
onderzoek dat gericht is op jonge ondernemingen is ingewikkeld, aangezien het juist 
deze groep is die het hoogste risico loopt failliet te gaan. Dit onderzoek adresseert 
deze beperking door unieke data te verzamelen over start-up teams in deze eerste fase 
van hun ontwikkeling. Door te laten zien hoe de juiste samenstelling van affectieve 
en rationele kenmerken van een team de bedrijfsprestaties van deze jonge start-ups 
kan optimaliseren, levert dit proefschrift een belangrijke bijdrage aan de literatuur van 
ondernemers.        

Tenslotte, door onderzoek te doen naar start-up teams, levert dit proefschrift 
ook een bijdrage aan de algemene literatuur over affect en emoties in teams (e.g., 
Barsade & Knight, 2015; DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010; De Jong & Dirks, 
2012). Passie is een vorm van affect dat niet alleen in de context van ondernemers 
relevant is maar ook van belang in een andere werkomgeving (Vallerand & Houlfort, 
2003). Door onderzoek te doen naar passie voor ondernemerschap op het teamniveau, 
draagt deze studie bij aan de varianten van affect die tot nu toe gedefinieerd zijn in 
de traditionele literatuur over teams ((Barsade & Knight, 2015; Menges & Kilduff, 
2015). Daarnaast is deze studie een antwoord op de vraag naar meer onderzoek naar 
de consequenties van affectieve diversiteit (Barsade & Knight, 2015: 38), en ‘within-
team dispersion’ (de Jong & Dirks, 2012), door te laten zien dat diversiteit in passie de 
prestaties van een team negatief beïnvloedt. Tot slot leveren de resultaten van de studie 
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een bijdrage aan de literatuur over teams door het effect van een gedeelde filosofie op 
team effectiviteit nader te specifieren. ((DeChurch & Mesmer-Magnus, 2010; Healy, 
Vuori, & Hodgkinson, 2015). In het bijzonder laat ik zien dat teamcognitie een functie 
is van affectieve factoren en compositie van het team, hiermee een bijdrage leverend aan 
het onderzoek naar de antecedenten van teamcognitie. 

PRAKTISCHE IMPLICATIES
Dit proefschrift levert ook een aantal praktische bijdragen (Tabel 6.2). Een belangrijk 
dilemma voor ondernemers en investeerders is de moeilijkheid om eigenschappen 
van het team te kwantificeren en eenduidig te beoordelen. En hoewel stakeholders 
het erover eens zijn dat passie en motivatie belangrijke drijfveren zijn van succesvol 
ondernemerschap ontbreekt het veelal aan geschikte meetinstrumenten om deze 
affectieve eigenschappen te meten. De resultaten van dit onderzoeken leveren enkele 
inzichten in de wijze waarop start-up teams meer waarde kunnen halen uit hun 
gecombineerde vaardigheden. 

Ten eerste bevestigen de bevindingen van dit proefschrift de noodzaak om 
potentiele business partners gestructureerd te beoordelen op zowel rationale als 
affectieve eigenschappen. Waar in de regel voornamelijk wordt gekeken naar eerdere 
werk- en start-up ervaring, zijn factoren als een gedeelde strategische visie, motivatie, 
en passie voor ondernemerschap belangrijke factoren voor een succesvolle team start-
up. Daarbij is het belangrijk in acht te nemen dat meer passie van een team niet perse 
leidt tot betere bedrijfsprestaties, maar dat de intensiteit van passie van de individuele 
teamleden onderling in balans is omdat teveel diversiteit leidt tot negatieve resultaten. 
Ondernemers op zoek naar een geschikte businesspartner wordt dan ook aangeraden 
voldoende tijd te besteden aan het definiëren van een gezamenlijke visie voor start-up. 
Daarnaast is het zaak ook individuele doelen voor persoonlijke ontwikkeling helder te 
formuleren en zo te reflecteren op gedeelde of juist tegenstrijdige motivatie. Hoewel 
dit intuïtief vanzelfsprekend klinkt, laat de praktijk zien dat selectie voornamelijk 
wordt bepaald door de inhoud van het individuele CV en geen rekening houdt met de 
samenstelling van een team.

Tevens laten de resultaten van dit proefschrift zien dat ondernemers zich bewust 
moeten zijn van de verschillende vormen van passie en motivatie die zij kunnen 
ervaren. Waar in de media veelal gesproken wordt van het belang voor ondernemers om 
gepassioneerd te zijn, laten de resultaten van dit proefschrift zien dat de effecten van 
passie niet perse eenduidig zijn. Uit de resultaten uit hoofdstuk 3 blijkt dat wanneer 
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ondernemers obsessieve passie ervaren dit kan leiden tot een burn-out. De gevolgen 
van een burn-out zijn in de context van ondernemershap ernstig, omdat het minder 
presteren van de ondernemer vaak leidt tot faillissement van de start-up. 

Ook voor investeerders heeft dit proefschrift een aantal belangrijke aanbevelingen. 
Ten eerste pleiten de resultaten van de studies voor een prominenter focus op het team 
tijdens due dilligence processen van investeerders. Tijdens het due dilligence proces 
wordt bepaald of de informatie juist is die de start-up presenteert aan de investeerder, en 
worden risico’s van de financiering in kaart gebracht. In het bijzonder suggereert deze 
studie dat investeerders het domein waarop due diligence wordt verricht te verleggen 
naar een combinatie van affectieve en rationele eigenschappen van het team, en niet 
alleen de financiële prestaties van het bedrijf te evalueren. Waar in het bedrijfsleven 
toekomstige werkgevers al veelal worden geselecteerd op het leervermogen, talent, 
en de verwachte ontwikkeling van een person, staren investeerders zich veelal blind 
op de financiële balans van de onderneming, die in de eerste start-up fase vaak nog 
weinig zegt. Waar goede kennis en ervaring in een bepaalde industrietak zeker van 
belang zijn, laten voorbeelden zien dat alleen in een werkbare samenstelling van het 
team deze rationele vaardigheden optimaal benut kunnen worden. Ook wordt in dit 
proefschrift benadrukt dat ondernemers een behoorlijke prijs betalen voor de negatieve 
gevoelens die ze ervaren, zoals angst voor het falen van de start-up.  Het is dan ook 
van belang dat investeerders zich bewust zijn van de effecten van de onzekerheden 
waarmee ondernemers kampen om te voorkomen dat deze de bedrijfsprestaties negatief 
beïnvloeden. Hierbij geldt, hoe meer start-up ervaring het team heeft, hoe minder sterk 
het negatieve effect van faalangst op de bedrijfsprestaties. 

Dit proefschrift biedt dan ook een uitgangspunt voor investeerders om start-up 
teams op een gestructureerde wijze te beoordelen, waarbij zowel naar de rationele als 
affectieve eigenschappen van teamleden wordt gekeken en zo leidt tot een benadering 
van optimale start-up team compositie. 
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CONCLUSIE
Empirische bevindingen bevestigen dat start-up teams de centrale drijfveer zijn voor 
de prestaties van jonge ondernemingen. De literatuur is echter niet eenduidig over 
de rol van rationele en affectieve eigenschappen bij het stimuleren van de prestaties 
van het start-up team. Hoewel het belang van een divers team wordt erkend, bestaat 
er verschil van opvatting over de vraag welke eigenschappen in een divers team 
vertegenwoordigd moeten zijn. Dit proefschrift levert een bijdrage aan deze discussie 
door innovatieve theoretische modellen te ontwikkelen en deze empirisch te testen op 
twee unieke datasets waarin gegevens van ondernemers uit Nederland en de Verenigde 
Staten werden vastgelegd. De resultaten tonen aan dat een combinatie van rationele 
determinanten, zoals eerdere ervaring van de start-up en specifieke kennis over die 
bepaalde industrietak, en affectieve determinanten, zoals passie, de prestaties van start-
up teams kunnen optimaliseren. Daarnaast, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, 
kan passie binnen bepaalde teams een negatieve rol spelen bij het ontwikkelen van een 
nieuwe onderneming. 

Samenvattend, levert dit proefschrift nieuwe inzichten op in de vraag wanneer de 
eigenschappen van het start-up team een positief effect hebben op de prestaties van een 
bedrijf.


