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SAMENVATTING (SUMMARY IN DUTCH) 

WERKT NETWERKEN? 
Een Studie naar Sociaal Kapitaal en Prestaties onder Nieuwe 

Ondernemingen in de Nederlandse Open Source Software Industrie 
 

INLEIDING 

Het  toenemende belang van nieuwe bedrijvigheid voor economische groei en 
innovatie  heeft  ertoe  geleid  dat  wetenschappers,  managers  en  beleidsmakers 
steeds  meer  geïnteresseerd  zijn  in  de  vraag  hoe  succesvol  ondernemerschap 
gestimuleerd  kan  worden  (Audretsch  &  Thurik,  2001).  Dit  vraagstuk  is  zeer 
relevant  aangezien  onderzoek  aantoont dat de meeste  nieuwe  bedrijven  slechte 
overlevingskansen  hebben,  weinig  groei  vertonen  en  niet  erg  innovatief  zijn 
(Aldrich,  1999;  Shane,  2008).  Op  basis  van  een  studie  onder  11.259  nieuwe 
technologiebedrijven  in  de V.S.  rapporteren  Song  et  al.  (2008)  bijvoorbeeld  een 
overlevingspercentage  van  slechts  21,9  procent  na  vijf  jaar.  In  een  grootschalig 
onderzoek  naar  de  innovativiteit  van  100.000  recent  gestarte  ondernemers 
observeren Minniti et al. (2005) tevens dat slechts 15 procent van de steekproef een 
“nieuw” product heeft geïntroduceerd dat nog niet eerder bestond. Onderzoekers 
beargumenteren dat deze bevindingen in het bijzonder gelden voor ondernemers 
in  opkomende  bedrijfstakken.  Hoewel  deze  pioniers  een  belangrijke  bron  van 
innovatie kunnen zijn, worden hun activiteiten vaak belemmerd door een gebrek 
aan  beschikbare  kennis  en  externe  legitimiteit  (Aldrich  &  Fiol,  1994).  Een 
belangrijke  vraag  is  daarom  welke  factoren  het  succes  bepalen  van  nieuwe 
ondernemingen in opkomende sectoren. 

Voorgaande studies hebben diverse factoren onderzocht die de prestaties van 
jonge bedrijven beïnvloeden. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld gewezen op het 
belang van de persoonlijkheid van de ondernemer, de middelen en strategie van 
het bedrijf en de kenmerken van de externe omgeving  (Gilbert et al., 2006). Een 
algemene conclusie is dat hoewel ondernemers vaak excelleren in het identificeren 
van waardevolle kansen, zij vaak niet over de  strategische middelen beschikken 
om  deze  kansen  optimaal  te  benutten  (Ireland  et  al.,  2002).  Gegrond  in  de 
“resource‐based  view”  hebben  onderzoekers  vervolgens  getracht  te  begrijpen 
welke  hulpbronnen  bijdragen  aan  het  succes  van  nieuwe  ondernemingen.  Een 
beperking van dit onderzoek is echter dat het voornamelijk heeft gekeken naar de 
rol van de interne middelen die in het bezit zijn van het bedrijf. De mogelijkheid 
dat ondernemers profiteren van toegang tot externe middelen via netwerkrelaties 
is  vaak  genegeerd  (Dyer &  Singh,  1998). Om meer  inzicht  te  verkrijgen  in  de 
contextuele  factoren die het  succes van nieuwe ondernemingen bepalen moeten 
wetenschappers de sociale netwerken waarin ondernemers opereren analyseren. 



Sociale  netwerken  kunnen  gedefinieerd  worden  als  een  set  van  actoren 
(personen,  organisaties)  die met  elkaar  verbonden  zijn  via  een  set  van  sociale 
relaties (vriendschap, uitwisseling van goederen) van een bepaald type (Laumann 
et  al.,  1978).  Het  netwerkperspectief  stelt  dat  actoren  zijn  ingebed  in  sociale 
structuren  van  interpersoonlijke  relaties  die  zowel  kansen  als  belemmeringen 
vormen  voor  economische  activiteiten  (Granovetter,  1985).  In  tegenstelling  tot 
traditionele perspectieven die  ondernemers portretteren  als  rationele,  autonome 
actoren of als culturele wezens die geen eigen controle hebben over hun gedrag 
(Thornton,  1999),  veronderstelt  het  netwerkperspectief  dat  het  gedrag  en  de 
prestaties  van  ondernemers  beïnvloedt  worden  door  de  wijze  waarop  ze  zijn 
ingebed  in  sociale  netwerken.  Recent  onderzoek  toont  inderdaad  aan  dat 
individuen en organisaties vele voordelen kunnen behalen uit sociale netwerken. 
Deze voordelen worden omschreven als “sociaal kapitaal” (Adler & Kwon, 2002) 
en vloeien voort uit de gedachte dat sociale relaties voor instrumentele doeleinden 
ingezet kunnen worden. Zo faciliteren netwerkrelaties ondernemers bij het zoeken 
naar  en  het  verkrijgen  van  belangrijke  hulpbronnen  zoals  financieel  kapitaal, 
medewerkers, legitimiteit en kennis (Hoang & Antoncic, 2003). 
 

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN 

Hoewel  het  belang  van  sociale  netwerken  voor  het  succes  van  nieuwe 
ondernemingen  algemeen wordt  erkend  in de  literatuur,  is het nog  onduidelijk 
welke specifieke aspecten van een netwerk voordelig zijn voor ondernemers  (zie 
de  citaties  in Tabel  1.1). Voorgaande  studies hebben  aangetoond dat netwerken 
niet  alleen  voordelen  opleveren, maar  ook  belangrijke  investeringen  vergen die 
noodzakelijk zijn om relaties te initiëren, te onderhouden en te verbreken (Hansen, 
et al., 2001). Deze kosten suggereren dat sociale netwerken ook een negatieve rol 
kunnen  spelen  bij  de  creatie  en  ontwikkeling  van  nieuwe  bedrijven  (Maurer & 
Ebers, 2006). Een belangrijk vraagstuk is daarom welke netwerkkenmerken voor‐ 
of nadelig zijn voor succesvol ondernemerschap. Tot dusver hebben onderzoekers 
verschillende  netwerkdilemma’s  geïdentificeerd waaronder  de  afweging  tussen 
hechte en losse netwerkstructuren (Burt, 1992), zwakke en sterkte relaties (Hansen, 
1999), en heterogene  en homogene netwerkcomposities  (Sampson, 2007). Verder 
onderzoek  is  echter  noodzakelijk  om  te  begrijpen  wanneer  de  ene 
netwerkconfiguratie de voorkeur geniet boven de andere. 

Een  gerelateerd  probleem  betreft  de  vraag  hoe  nieuwe  ondernemingen 
strategisch voordelige netwerkposities kunnen bemachtigen.  In vergelijking met 
gevestigde  bedrijven  starten  ondernemers  vaak met  een  gebrek  aan  bestaande 
netwerkconnecties  (Powell  et  al.,  1996). Het  is dus  van  belang  te  begrijpen  hoe 
ondernemers nieuwe relaties ontwikkelen die toegang verschaffen tot waardevolle 
middelen.  Recent  onderzoek  naar  netwerkformatie  heeft  aangetoond  dat  de 
positie  van  een  bedrijf  in  de  voorgaande  netwerkstructuur  een  belangrijke 
voorspeller is van het ontstaan van nieuwe connecties tussen bedrijven (Gulati & 



Gargiuolo,  1999).  Echter  voor  nieuwe  bedrijven  is  deze  verklaring  onvolledig, 
aangezien  zij  nog  geen  positie  bekleden  in  het  bestaande  netwerk  van  een 
bedrijfstak (Rosenkopf et al., 2001). Verder onderzoek is dus vereist om inzicht te 
verkrijgen  in  de wijze waarop  ondernemers mogelijkheden  kunnen  creëren  om 
strategische netwerken te ontwikkelen (Stuart & Sorenson, 2008). 

Op basis van bovenstaande discussie is de probleemstelling die ten grondslag 
ligt aan dit proefschrift als volgt geformuleerd: 
 

Hoe beïnvloeden sociale netwerken de prestaties van nieuwe ondernemingen in een 
opkomende bedrijfstak en hoe kunnen ondernemers voordelige netwerkposities 

bemachtigen? 
 

Om  deze  probleemstelling  te  onderzoeken  is  een  onderzoeksraamwerk 
ontwikkeld  dat  drie  opkomende  thema’s  bestudeert  uit  de  literatuur  over 
ondernemerschap  en  sociale  netwerken  (zie  Figuur  1.1). Hieronder  beschrijf  ik 
kort deze thema’s, evenals de specifieke onderzoeksvraag die bij elk thema hoort. 

 

Thema I: Antecedenten van Netwerken  

Tot dusver heeft het  leeuwendeel van de studies naar sociale netwerken zich 
geconcentreerd  op  de  mogelijke  effecten  van  netwerken  op  het  gedrag  en  de 
prestaties van individuen en organisaties (Borgatti & Foster, 2003). Het is dus nog 
onduidelijk  welke  factoren  bijdragen  aan  de  ontwikkeling  van  strategische 
netwerken door ondernemers (Stuart & Sorenson, 2008). Uit voorgaand onderzoek 
blijkt dat de motieven van bedrijven en hun eerdere samenwerkingsverbanden het 
ontstaan  van  nieuwe  strategische  allianties  beïnvloeden.  In  opkomende 
bedrijfstakken  moeten  zulke  alliantienetwerken  echter  nog  ontstaan  en  spelen 
informele  relaties  een  belangrijkere  rol  (Rosenkopf  et  al,  2001).  De 
onderzoeksvraag behorende bij het eerste thema is daarom als volgt geformuleerd: 

 
Hoe kunnen nieuwe ondernemingen een structureel voordelige netwerkpositie 
bemachtigen in de informele netwerken van een opkomende bedrijfstak? 

 

Thema II: Netwerkconfiguraties 

In hun zoektocht naar optimale netwerkconfiguraties hebben onderzoekers de 
relatieve voor‐  en nadelen beschreven van  alternatieve netwerkontwerpen  zoals 
losse  versus  hechte  netwerkstructuren  (Burt,  1992),  zwakke  versus  sterke 
netwerkrelaties  (Hansen,  1999),  en  heterogene  versus  homogene 
netwerkcomposities  (Sampson,  2007).  Een  beperking  van  voorgaande  studies  is 
echter dat men meestal slechts één van deze dimensies  tegelijk heeft bestudeerd, 
waardoor  het  onduidelijk  is  of  deze  dimensies  ook  gezamenlijke,  wederzijds 
afhankelijke effecten hebben. Recent onderzoek suggereert namelijk dat optimale 



netwerkconfiguraties  vaak  ogenschijnlijk  tegenstrijdige  kenmerken  met  elkaar 
weten  te  combineren  (Tiwana,  2008).  De  onderzoeksvraag  die  behoort  bij  het 
tweede onderzoeksthema luidt dus: 
 
Hoe beïnvloeden configuraties van verschillende netwerkdimensies en relatietypen de 

prestaties van nieuwe ondernemingen in een opkomende bedrijfstak? 
 

Thema III: Contingenties 

Terwijl  onderzoekers  lang  hebben  verondersteld  dat  bepaalde  netwerken 
universeel  voordelig  zijn  voor  het  succes  van  nieuwe  ondernemingen,  hebben 
empirische  studies  naar  optimale  netwerkontwerpen  vele  gemengde  resultaten 
geproduceerd. Om deze  bevindingen met  elkaar  te  verenigen  suggereert  recent 
onderzoek dat het optimale netwerk voor een bedrijf mogelijk afhankelijk  is van 
haar  specifieke doelen  en middelen  (Ahuja,  2000). Deze  contingentiebenadering 
stelt  dat  er  belangrijke  verschillen  kunnen  bestaan  tussen  bedrijven  in  de mate 
waarin  zij  behoefte  hebben  aan  bepaalde middelen  en  de mate  waarin  ze  de 
benodigde  capaciteiten  hebben  om  de  potentiële  voordelen  van  een  netwerk  te 
benutten (Lee et al., 2001). Deze verschillen zorgen ervoor dat er een samenhang 
gevonden dient te worden tussen de kenmerken van een bedrijf en diens netwerk. 
Het  is  echter  nog  onduidelijk  hoe  de  strategie  en  middelen  van  een  nieuwe 
onderneming  de  waarde  van  bepaalde  typen  netwerken  beïnvloeden.  De 
onderzoeksvraag behorende bij thema drie is daarom als volgt geformuleerd: 
 
Hoe beïnvloeden de strategie en middelen van een nieuwe onderneming de relatie tussen 

zijn netwerkconfiguratie en bedrijfsprestaties? 
 

ONDERZOEKSOPZET 

Om bovenstaande probleemstelling en daaraan gerelateerde onderzoeksvragen 
te  analyseren  is  gekozen  om  een  longitudinale  sectorstudie  uit  te  voeren met 
behulp  van  meervoudige  onderzoeksmethoden.  Hoewel  het  bestuderen  van 
slechts  één  bedrijfstak  de  generaliseerbaarheid  van  de  resultaten  kan  beperken, 
maakt deze opzet het mogelijk om nauwkeuriger vast te stellen welke factoren het 
succes  van  bedrijven  in  een  specifieke  sector  bepalen  (Hoskisson  et  al.,  1999). 
Bovendien is het praktisch onmogelijk om gedetailleerde gegevens te verzamelen 
over informele netwerkrelaties tussen bedrijven in meerdere industrieën. 

De sector waarbinnen dit promotieonderzoek is uitgevoerd was de opkomende 
“open  source  software”  industrie  in Nederland. Open  source  software  refereert 
aan  software waarvan  de  broncode  vrij  toegankelijk  is  voor  iedereen  die  daar 
gebruik  van  wilt maken.  Bekende  voorbeelden  van  dit  type  software  zijn  het 
Linux besturingssysteem, de Firefox web browser  en de Apache web  server.  In 
recente jaren zijn er veel nieuwe ondernemingen opgericht door ondernemers die 



nieuwe kansen hebben ontdekt om producten  en diensten omtrent open  source 
software  te  commercialiseren  (Bonaccorsi  et  al.,  2006).  Deze  nieuwe 
softwarebedrijven verschillen aanzienlijk van de traditionele marktspelers, omdat 
zij  (a)  afhankelijk  zijn  van  softwarecode  die  wordt  geproduceerd  in  digitale 
gemeenschappen,  (b)  open  technologieën  toepassen  waarbij  intellectueel 
eigendom op alternatieve wijze wordt beschermd, en  (c) een open bedrijfsmodel 
toepassen waarbij omzet wordt gegenereerd door het leveren van complementaire 
producten/diensten  in  plaats  van  licentie‐inkomsten. Door  haar  relatief  geringe 
grootte en opkomende karakter was de Nederlandse open source software sector 
een ideale context om de onderzoeksvragen van dit proefschrift te bestuderen. 

De  onderzoeksopzet  van  dit  promotieonderzoek  kan  in  drie  fasen  worden 
opgedeeld. Ten eerste is er een literatuurstudie uitgevoerd die de identificatie van 
bestaande theoretische constructen en relaties faciliteerde, alsmede de bestudering 
van  bestaande  empirische  resultaten  en  onbeantwoorde  vragen.  Dit  is  een 
belangrijk  onderdeel,  omdat  het  ontwerp  van  een  empirische  studie  moet 
aansluiten op de staat van theoretische ontwikkeling van een wetenschapsgebied 
(Scandura  &  Williams,  2000).  Deze  analyse  bracht  diverse  tegenstrijdige 
resultaten, onderbelichte onderzoeksthema’s en methodologische beperkingen  in 
de  literatuur  aan  het  voetlicht.  Dit  promotieonderzoek  richt  zich  daarom  op 
uitbreiding  en  verfijning  van  bestaande  theorie  door  het  gebruik  van  een 
hypothesetoetsende aanpak.  

Fase twee van het onderzoek betrof het verzamelen van empirische gegevens. 
Hierbij  is een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden  toegepast, 
die  triangulatie  van  data  uit  verschillende  bronnen  faciliteert  en  dus  de 
betrouwbaarheid  van  de  resultaten  verhoogd  (Eisenhardt,  1989).  Tijdens  het 
empirische  onderzoek  zijn  eerst  kwalitatieve  gegevens  verzameld  door middel 
van interviews met sectorexperts. Deze data vergrootten de kennis van de sector, 
genereerden nieuwe inzichten en versterkten de logica achter de hypothesen (Jick, 
1979).  Op  basis  van  de  literatuurstudie  en  expertinterviews  is  vervolgens  een 
vragenlijst  ontwikkeld,  kwantitatieve  gegevens  verzameld  en  de  data 
geanalyseerd met behulp van multivariate statistische technieken. In navolging op 
het ontwerpen en testen van de vragenlijst is deze tweemaal verspreid onder 125 
bedrijven  in  de Nederlandse  open  source  software  industrie. De  eerste meting 
vond  plaats  in  medio  2005  en  betrof  een  vragenlijst  met  vragen  over  de 
achtergrond van de ondernemers, de middelen en strategie van hun onderneming 
en de sociale netwerkrelaties die bestonden met andere organisaties  in de sector. 
Medio  2006  is  vervolgens  opnieuw  een  vragenlijst  afgenomen  om  de 
bedrijfsprestaties  van  de  ondernemingen  te meten. De  responspercentages  van 
beide metingen waren zeer hoog, respectievelijk 72 en 86 procent. Vervolgens zijn 
de data beoordeeld op betrouwbaarheid en validiteit, alvorens de hypothesen  te 
toetsen met multivariate regressie technieken. 

De  derde  en  laatste  fase  van  het  onderzoek  betrof  de  rapportage  en 
interpretatie van de resultaten. Om beter inzicht in de bevindingen te verkrijgen is 



naast bestaande  theorie  tevens gebruik gemaakt van  terugkoppeling van  enkele 
deelnemers aan het onderzoek. Zo konden verassende  resultaten beter begrepen 
worden, alsmede hun praktische implicaties. 
 

BELANGRIJKSTE RESULTATEN 

Het empirische onderzoek heeft enkele  interessante resultaten opgeleverd die 
nu  kort  besproken  zullen  worden.  Deze  bevindingen  zullen  nu  per 
onderzoeksthema besproken worden. 
 

Thema I: Antecedenten van Netwerken 

De vraagstelling behorende bij het eerste onderzoeksthema betrof de vraag hoe 
nieuwe ondernemingen  strategische posities kunnen verwerven  in de  informele 
netwerken van een opkomende bedrijfstak. Om deze vraag te beantwoorden werd 
in  hoofdstuk  2  bestudeerd  hoe  deelname  van  ondernemers  aan  conferenties  en 
seminars  van  invloed  is  op  hun positie  binnen de  informele  netwerken  van de 
open  source  software  industrie. De  studie  toont aan dat ondernemers die vaker 
deelnemen  aan  evenementen  een  centralere  netwerkpositie  bekleden  en  beter 
presterende bedrijven hebben. Echter, meer netwerken  is niet noodzakelijkerwijs 
beter.  De  resultaten  laten  ook  zien  dat  er  sprake  is  van  afnemende 
meeropbrengsten:  een  bovengemiddelde  frequentie  van  deelname  levert  steeds 
minder nieuwe relaties op en heeft juist een negatief effect op de bedrijfsprestaties. 
Tevens demonstreert dit hoofdstuk dat ondernemers die een unieker patroon van 
deelname hebben  ook meer  “structurele  gaten”  in hun  sociale  netwerk  creëren, 
welke voordelig blijken voor de prestaties van hun onderneming. 
 
Thema II: Netwerkconfiguraties 

Het  tweede  onderzoeksthema  richtte  zich  op  de  vraag  welke 
netwerkconfiguraties optimaal zijn voor de prestaties van nieuwe ondernemingen 
in  een  opkomende  sector.  Dit  vraagstuk  werd  in  Hoofdstukken  3‐6  nader 
bestudeerd.  Een  kernbevinding  van  deze  studies  is  dat  balans  en  samenhang 
tussen de verschillende elementen van het netwerk van een ondernemer essentieel 
is voor de prestaties van zijn bedrijf. Zo  toont Hoofdstuk 3 bijvoorbeeld aan dat 
een  centrale  positie  in  de  netwerkstructuur  van  een  sector  alleen  voordelig  is 
wanneer  ondernemers  tevens diverse  relaties  onderhouden met  organisaties uit 
andere sectoren. Op het moment dat ondernemers weinig contacten hebben buiten 
hun  focale  industrie  heeft  netwerkcentraliteit  juist  een  negatief  effect  op  de 
bedrijfsprestaties.  Dit  resultaat  toont  aan  dat  beide  typen  netwerkrelaties 
complementair  zijn  en  demonstreert  de  waarde  van  een  configurationeel 
perspectief op netwerken en sociaal kapitaal. 

Ook  Hoofdstuk  4  demonstreert  het  belang  van  samenhang  tussen  de 
verschillende  elementen  van  ondernemersnetwerken.  Dit  hoofdstuk  analyseert 



onder  welke  omstandigheden  een  divers  netwerk  voordelig  is  voor  de 
innovativiteit van nieuwe ondernemingen. Relaties met bedrijven die heterogene 
kennis hebben bieden een nieuwe onderneming  legio mogelijkheden om  te  leren 
en  te  innoveren, maar diversiteit reduceert  tevens het absorptieve vermogen van 
ondernemers  om  deze  kennis  te  assimileren  en  toe  te  passen.  Een  centrale 
bevinding  is  dat  wanneer  ondernemers  sterke  banden  en  hechte  netwerken 
ontwikkelen, de  relatie  tussen netwerkdiversiteit en bedrijfsinnovativiteit sterker 
wordt. Echter,  sociale  similariteit  tussen  ondernemers  en  hun  netwerkcontacten 
verzwakt  het  effect  van  netwerkdiversiteit  op  bedrijfsinnovativiteit.  Tezamen 
onderstrepen  deze  resultaten  opnieuw  het  belang  van  samenhang  tussen  de 
structurele, relationele en compositionele aspecten van sociale netwerken voor de 
prestaties van nieuwe ondernemingen. 

Hoofdstuk  5  verschuift  de  focus  van  interpersoonlijke  relaties  tussen 
ondernemers  (Hoofdstukken  2‐4)  naar  de  bestudering  van  interorganisationele 
relaties  tussen  verschillende  typen  organisaties  in  de Nederlandse  open  source 
software gemeenschap. In een opkomende bedrijfstak zijn niet alleen commerciële 
bedrijven  actief,  maar  ook  overheidsinstanties  and  nonprofitorganisaties  die 
belangrijke  rollen  vervullen  als  het  gaat  om  kennisverspreiding  over  en 
legitimering van de nieuwe sector. Een kernbevinding is dat het overbruggen van 
“structurele  gaten”  tussen  organisaties  uit  de  taakomgeving  enerzijds  en  de 
institutionele omgeving anderzijds een positieve bijdrage  levert aan de prestaties 
van nieuwe ondernemingen. Echter, ondernemers die zich alleen  richten op het 
verbinden van overheidsinstanties en nonprofitorganisaties komen bedrogen uit. 
Deze vorm van netwerken leverde geen bijdrage aan de bedrijfsprestaties. 

Ten slotte bestudeert Hoofdstuk 6 de  invloed van netwerkrelaties met online 
open  source  gemeenschappen  op  de  prestaties  van  Nederlandse  software 
bedrijven.  Ondernemingen  die  een  open  innovatie  bedrijfsmodel  hanteren  zijn 
deels  afhankelijk  van  gemeenschappen  van  ontwikkelaars  die  via  het  Internet 
waardevolle  software  en  kennis  ontwikkelen.  Een  belangrijk  resultaat  uit  het 
empirisch  onderzoek  is  dat  bedrijven  die  intensiever  participeren  in  dergelijke 
online  gemeenschappen  betere  financiële  en  innovatieve  prestaties  behalen. 
Echter,  opnieuw  is  er  sprake  van  afnemende  meeropbrengsten.  Tevens 
demonstreren de bevindingen dat  zogenaamde  sociale  (“offline”) participatie  in 
de lokale open source gemeenschap het prestatie effect van technische participatie 
versterkt. Dit resultaat suggereert dat meerdere vormen van participatie mogelijk 
zijn en dat technische en sociale participatie elkaar complementeren. 
 

Thema III: Contingenties 

De probleemstelling behorende bij het derde  thema bedroeg de vraag hoe de 
strategie  en  middelen  van  een  nieuwe  onderneming  de  waarde  van  zijn 
netwerkconfiguratie beïnvloeden.  In Hoofdstukken 3, 5 en 6 werd dit vraagstuk 
nader onderzocht. Zo demonstreert Hoofdstuk 3 dat de mate waarin een bedrijf 



waarde behaalt uit een centrale netwerkpositie binnen de bedrijfstak en een scala 
aan  brugrelaties  naar  andere  sectoren  sterk  afhankelijk  is  van  zijn  strategische 
oriëntatie. De  resultaten  tonen  aan dat het  voor  bedrijven met  een  innovatieve, 
proactieve en risiconemende houding extra belangrijk is om samenhang te creëren 
tussen de bedrijfsstrategie en het sociaal kapitaal van de ondernemer. 

Een andere bevinding in Hoofdstuk 5 is dat het effect van netwerkrelaties met 
de  institutionele  omgeving  op  de  bedrijfsprestaties  afneemt  naarmate 
ondernemers  meer  werkervaring  in  het  verleden  hebben  opgedaan.  In 
tegenstelling  tot de  resultaten  in Hoofdstukken  3  en  6, die demonstreerden dat 
interne middelen en externe netwerken complementair aan elkaar zijn, toont deze 
bevinding  aan  dat  de  legitimiteitvoordelen  van  institutionele  netwerken  het 
gebrek van legitimiteit bij onervaren ondernemers kan vervangen. 

Ten  slotte  demonstreren  de  resultaten  uit Hoofdstuk  6  dat  de mate waarin 
software bedrijven prestatievoordelen behalen uit het participeren in open source 
gemeenschappen  sterk  afhankelijk  is  van  hun  interne  middelen.  Een 
kernbevinding  is dat  het prestatie  effect  van participatie  sterker  is  voor  grotere 
bedrijven  en  voor  ondernemingen  die  een  sterke  interne  kennisbasis  hebben. 
Samen  demonstreren  deze  resultaten  dat  participatie  in  open  source 
gemeenschappen  een  belangrijke  bijdrage  kunnen  leveren  aan  succesvol 
ondernemerschap, maar tonen ook aan dat bedrijven voldoende interne middelen 
moeten  opbouwen  om  de  potentiële  voordelen  van  participatie  volledig  te 
benutten. 
 

BIJDRAGEN VAN HET ONDERZOEK 

Deze  dissertatie  levert  enkele  bijdragen  aan  de  literatuur  over 
ondernemerschap, netwerken en innovatie. Ten eerste, recent onderzoek heeft de 
strategische waarde aangetoond van structureel voordelige netwerkposities voor 
de prestaties van nieuwe ondernemingen. Echter, hoe ondernemers deze posities 
kunnen  bemachtigen  is  nog  onduidelijk  (Maurer  &  Ebers,  2006).  Deze  studie 
demonstreert dat deelname aan sectorevenementen een belangrijke manier is voor 
ondernemers om voordelige netwerkposities te ontwikkelen en draagt dus bij aan 
theorievorming omtrent de antecedenten van sociaal kapitaal  (Brass et al., 2004). 
Ten  tweede, deze  studie  genereert nieuwe  inzichten  in de netwerkconfiguraties 
die  voordelig  zijn  voor  nieuwe  ondernemingen.  Voorgaande  studies  hebben 
diverse  netwerkkenmerken  onderzocht  waaronder  de  invloed  van  structuur, 
relatiesterkte en compositie op gedrag en prestaties van bedrijven. Een beperking 
van deze studies is daarentegen dat ze meestal maar een type netwerkdimensie of 
relatie  bestuderen  (Gulati  et  al.,  2002). Door  een  configurationeel  perspectief  te 
hanteren dat zicht richt op de simultane effecten van meerdere soorten connecties 
en netwerkkenmerken, genereert deze studie een beter begrip van manieren om 
bestaande netwerkdilemma’s met elkaar te verenigen. Ten derde, wetenschappers 
zijn  pas  recent  begonnen  met  het  identificeren  van  de  contingenties  die  van 



invloed  zijn  op  de waarde  van  bepaalde  netwerkconfiguraties.  Studies  hebben 
binnen dit kader gewezen op de rol van de externe omgeving (Rowley et al., 2000), 
levensloop (Hite & Hesterly, 2001) en marktpositie van het bedrijf (Shipilov, 2006). 
Dit  onderzoek  demonstreert  dat  tevens  de  aard  van  de  interne  middelen  en 
strategische oriëntatie van de nieuwe onderneming belangrijke contingenties zijn 
en levert daarom een bijdrage aan recente pogingen om de “resource‐based view” 
theorie  te  integreren  met  sociale  netwerktheorieën.  Ten  vierde,  voorgaand 
onderzoek naar netwerken en ondernemerschap heeft zich gebaseerd op data over 
de directe  relaties  tussen  een ondernemer  en zijn/haar directe  contacten. Kennis 
over hoe de positie van ondernemers in de gehele netwerkstructuur van een sector 
het succes van hun onderneming beïnvloedt ontbreekt (Stuart & Sorenson, 2005). 
Verder hebben onderzoekers het feit dat de meeste bedrijven door teams worden 
opgericht  genegeerd.  Dit  onderzoek  adresseert  deze  beperkingen  door  data  te 
verzamelen van alle oprichtersteams en hun onderlinge relaties in één sector. Ten 
vijfde, empirisch onderzoek heeft tot dusver voornamelijk nieuwe ondernemingen 
in  gevestigde  bedrijfstakken  bestudeerd.  Door  onderzoek  te  doen  naar  de 
condities die het succes bevorderen van ondernemers die een nieuwe technologie 
commercialiseren,  levert deze  studie een bijdrage aan  literatuur over de  rol van 
sociaal kapitaal bij het stimuleren van ondernemerschap  in opkomende sectoren 
(Aldrich  &  Fiol,  1994).  Ten  zesde,  recente  studies  naar  bronnen  van  innovatie 
hebben gewezen op het belang van open bedrijfsmodellen en participatie in open 
source  gemeenschappen  voor  de  prestaties  van  technologiebedrijven 
(Chesbrough,  2003).  Voorgaande  studies  hebben  voornamelijk  onderzocht 
waarom  individuen  participeren  in  dergelijke  gemeenschappen. Het  is  daarom 
nog  onduidelijk  of  participatie  in  open  innovatie  gemeenschappen  voordelig  is 
voor  bedrijven  (Dahlander,  2007).  Door  te  demonstreren  dat  participatie 
conditioneel curvilineair gerelateerd is aan bedrijfsprestaties levert deze studie een 
bijdrage  aan  de  literatuur  over  open  innovatie  en  open  source  software  (Von 
Hippel & Von Krogh, 2003). 
 

PRAKTISCHE IMPLICATIES 

Deze studie heeft  tevens praktische  implicaties. Een belangrijk dilemma voor 
ondernemers  en managers  van  nieuwe  ondernemingen  heeft  betrekking  op  de 
vraag  in  hoeverre  de  voordelen  van  netwerken  opwegen  tegen  de  kosten  die 
gepaard  gaan  met  het  opbouwen  en  onderhouden  van  externe  relaties.  De 
resultaten  van  dit  onderzoek  bieden  enkele  inzichten  in  de  wijze  waarop 
ondernemers meer waarde kunnen behalen uit hun netwerkactiviteiten. 

De bevindingen gerelateerd aan het eerste onderzoeksthema demonstreren dat 
deelname aan conferenties, seminars en andere sectorevenementen een belangrijke 
bijdrage  levert  aan  de  ontwikkeling  van  ondernemersnetwerken  en  succesvolle 
nieuwe  ondernemingen.  Echter,  de  resultaten  tonen  aan  dat  ondernemers  zich 
moeten realiseren dat meer netwerken niet per definitie beter  is; er  is sprake van 



afnemende  meeropbrengsten.  Tevens  demonstreert  dit  onderzoek  dat  het 
voordelig  is voor ondernemers als zij participeren  in meerdere evenementen die 
verschillende  deelnemers  aantrekken. Op  deze wijze  ontwikkelen  ondernemers 
nieuwe structurele gaten in hun netwerk, die voordelig zijn voor hun bedrijf. 

De  resultaten  gerelateerd  aan  het  tweede  onderzoeksthema  tonen  aan  dat 
ondernemers de prestaties van hun bedrijven kunnen verhogen door een balans te 
creëren  tussen  het  opbouwen  en  onderhouden  van  verschillende  typen 
netwerkrelaties. In het bijzonder wordt ondernemers geadviseerd om een centrale 
netwerkpositie te ontwikkelen binnen hun sector, maar zij dienen ervan bewust te 
zijn dat ze tevens voldoende relaties met organisaties uit andere sectoren dienen te 
onderhouden.  Tevens  demonstreren  de  resultaten  dat  het  voordelig  is  voor 
innovatieve  ondernemers  om  samen  te  werken  met  andere  organisaties  om 
legitimiteit  te  creëren  voor  hun  nieuwe  activiteiten.  Hoewel  de  bevindingen 
aantonen dat het overbruggen van structurele gaten tussen commerciële bedrijven 
en overheids/nonprofit organisaties voordelig  is,  laten de  resultaten zien dat het 
verbinden van organisaties uit alleen de laatste categorie geen waarde oplevert. 
Ten  slotte  demonstreren  de  resultaten  gerelateerd  aan  het  derde 

onderzoeksthema dat ondernemers hun externe netwerken dienen af te stemmen 
op de strategie en interne middelen van hun onderneming. In het bijzonder dienen 
ondernemers initiatieven binnen hun bedrijf te stimuleren die innovatief, proactief 
en  risiconemend  gedrag  benadrukken.  Verder  ondersteunen  de  resultaten  de 
bewering dat netwerken een gebrek aan kennis en vaardigheden niet volledig kan 
compenseren. Ondernemers wordt dus geadviseerd om investeringen te plegen in 
de versterking van de interne kennisbasis van hun bedrijf om zo meer voordeel te 
behalen uit participatie in externe netwerken en open source gemeenschappen. 
 

CONCLUSIE 

De aanleiding voor deze studie was de onduidelijkheid in de literatuur over de 
rol van  sociale netwerken bij het  stimuleren van  succesvol ondernemerschap  in 
opkomende  sectoren.  Hoewel  het  belang  van  een  goed  netwerk  voor  zakelijk 
succes algemeen wordt erkend, bestaan er veel meningsverschillen over de vraag 
aan welke voorwaarden een “goed” netwerk moet voldoen. Dit onderzoek levert 
een bijdrage aan deze discussie door nieuwe theoretische modellen te ontwikkelen 
en deze empirisch te testen op basis van een unieke dataset van netwerken tussen 
nieuwe  ondernemingen  in  de Nederlandse  open  source  software  industrie. De 
resultaten  tonen  aan  dat  sociaal  kapitaal  zeker  geen  wondermiddel  is  om 
succesvolle ondernemers te kweken. In tegendeel, sociale netwerken kunnen juist 
een  negatieve  rol  spelen  bij  de  creatie  en  ontwikkeling  van  nieuwe 
ondernemingen en vergen daarom zorgvuldig management. Dit proefschrift levert 
gelukkig enkele nieuwe inzichten op in de vraag wanneer netwerken werkt. 
 


