
VU Research Portal

Weaving Social Networks

Bhagavatula, S.

2009

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Bhagavatula, S. (2009). Weaving Social Networks. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije
Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/dbdc07bc-6544-4335-a831-f32dc5fde71b


SAME�VATTI�G 

 

In het afgelopen decennium is een toenemend aantal individuen een eigen onderneming gestart. 

Slechts 40% van hen overleefde het eerste ondernemingsjaar. Studie van het ondernemerschap 

poogt te begrijpen waarom en hoe mensen ondernemingsmogelijkheden ontdekken en waarom 

slechts een klein deel van hen succesvol is. Terwijl er overal ter wereld ondernemers zijn, 

hebben academische inzichten tot nu toe vooral betrekking op zogenaamde ontwikkelde landen. 

Er is daarnaast een zekere focus op hoog-technologische en/of industriële bedrijvigheid. De 

vraag hoe men een onderneming start en runt in technologisch weinig ontwikkelde 

bedrijfstakken (ontstaan vóór de industriële revolutie) heeft weinig of geen aandacht gehad. Dit 

onderzoek richt zich op ondernemers in zo'n oude, traditionele bedrijfstak in een 

ontwikkelingsland en probeert daarbij stukken (netwerk)theorie, ontwikkeld in een typisch 

Westerse industriële context, toe te passen. Die toepassing van Westerse ondernemerschap- en 

netwerktheorie  in een andersoortig kader vormt de eerste algemene wetenschappelijk bijdrage 

van deze studie.  

 

Dat andersoortig kader is de handweefsector in India. Het betreft een oude industrie die al 

bestond voordat er sprake was van markt en kapitalisme, een industrie die middels handgedreven 

weefgetouwen stoffen produceert en daarmee werkgelegenheid biedt aan meer dan 10 miljoen 

mensen. In India wordt algemeen gedacht dat de handweefsector haar voortbestaan te danken 

heeft aan verregaande overheidssteun1. Een alternatief gezichtspunt suggereert dat de sector 

slechts kon overleven door een sterke flexibiliteit en dynamiek die het mogelijk maakten in te 

spelen op veranderende textielbehoeften en vorm te geven aan productinnovatie in termen van 

ontwerp en basismaterialen, m.n. daar waar het het groeiende hogere segment van de markt 

betreft. De drijvende kracht achter deze dynamiek wordt gevormd door ondernemers, in dit geval 

de master weavers. Terwijl 75% van alle Indiase wevers voor dergelijke ondernemers werkt, is 

er slechts weinig over hen geschreven. De aandacht, m.n. van overheidswege, ging vanwege 

politieke overwegingen voornamelijk uit naar de 'beschermde' cooperatieve sector. Deze studie 

                                                 

 



kan o.a. gezien worden als een belangrijke aanzet om dit tekort aan aandacht voor de in meerdere 

opzichten veel belangrijkere niet-cooperatieve sector te compenseren.  

 

Daartoe is gekozen voor een netwerkperspectief. Deze invalshoek lijkt om verschillende redenen 

op zijn plaats. Het netwerk is immers een nieuw en belangrijk concept op het gebied van 

ondernemerschapstudies. Bovendien is het bij uitstek geschikt voor onderzoek naar ondernemers 

in traditionele, laag-technologische bedrijfstakken in opkomende economieën. In hun onderlinge 

concurrentie putten ondernemers geen of nauwelijks voordelen uit verschillen in opleiding - er 

bestaan zelfs geen formele opleidingsprogramma's. Daarnaast is de gebruikte technologie zo 

eenvoudig dat iedereen het kan begrijpen en tot op zekere hoogte ook kan gebruiken. Zakelijke 

en sociale netwerken vormen mede daarom een uitzonderlijk belangrijke bron van competitieve 

voordelen. Het opbouwen en onderhouden van dergelijke netwerken is van zakelijk 

levensbelang. Netwerken vormen zowel het kader van productie en marketing, als een bron van 

informatie over kansen op de afzetmarkt, nieuwe grondstoffen en innovatieve productie-ideeën.  

 

het netwerkperpsectief 

Het netwerkconcept speelt een belangrijke rol in recente onderzoeken op het gebied van 

ondernemerschap. Het netwerkperspectief impliceert dat ondernemers niet (mogen) worden 

gezien als opzichzelfstaande, onderling onafhankelijke actoren, zoals veronderstelt binnen het  

gangbare economische denken. Aan de andere kant, wordt hun handelen ook niet volledig 

bepaald door hun omgeving, zoals een sociaal-cultureel perspectief suggereert. Het 

netwerkconcept impliceert dat het functioneren van ondernemers is ingebed in netwerken van 

langlopende sociale relaties. In complexe netwerken van relaties wordt ondernemerschap 

vergemakkelijkt dan wel bemoeilijkt door verbindingen tussen ondernemers, hulpbronnen en 

afzetmogelijkheden.  

 

Er zijn twee eigenschappen die bepalend zijn voor de kwaliteit van een zakelijk netwerk: de 

relationele inbedding en de structurele inbedding. De relationele inbedding zegt iets over de 

                                                                                                                                                             
1 Overheidsprogramma's betreffen het formeren van weverscooperaties en het beschermen van 

kleinschalige industrie, vooral door middel van reserveringen, waarbij b.v. sommige producten 

exclusief werden toebedeeld aan de handweefsector, m.n. aan de cooperaties.  



sterkte van de band van een individu met zijn netwerkcontacten. De structurele inbedding 

verwijst naar de structuur van het netwerk dat het individu omgeeft. Voorgaand onderzoek heeft 

een verdergaande differentiatie opgeleverd van relationele en structurele inbedding.  

Relationele inbedding wordt in algemene zin gecategoriseerd als zwak of sterk, afhankelijk van 

de aard van de betreffende banden. Die banden worden als sterk aangemerkt als de personen in 

het netwerk elkaar geruime tijd kennen en/of heel frequent contact met elkaar hebben. Zwakke 

banden betreffen contacten waaraan weinig tijd wordt besteed. Structurele inbedding wordt vaak 

gedefinieerd in termen van netwerkdichtheid en het daarmee samenhangende aantal structurele 

gaten -  een term die verwijst naar gaten in de netwerkstructuur. Als de personen in het netwerk 

van een individu elkaar kennen, spreken we over een hoge netwerk dichtheid. Indien dat niet het 

geval is is de dichtheid laag. Netwerken van een lage dichtheid bevatten relatief veel structurele 

gaten.  

 

De voordelen die een individu ten deel vallen via zijn netwerk kan men omschrijven in termen 

van 'sociaal kapitaal'. Zij komen voort uit de welwillendheid die opgesloten ligt in de sociale 

relaties en die kan worden gebruikt ten behoeve van zakelijke transacties.  

 

Sociaal Kapitaal 

Terwijl er overeenstemming is over het idee dat sociaal kapitaal bijdraagt aan het succes van een 

onderneming, is men het niet eens over de bron van dat kapitaal en de manier waarop het 

bijdraagt aan dat succes. Wat dit aangaat zijn er twee hoofdstandpunten die direct verband 

houden met de voorafgaande discussie over structurele en relationele inbedding.  

 

Volgens het ene standpunt is m.n. een netwerk met hoge dichtheid (met veel langdurige 

onderlinge contacten: een relatief 'gesloten netwerk') goed voor een ondernemer. Op de eerste 

plaats biedt een dergelijk netwerk een hoge mate van vertrouwen -  een zeer belangrijke basis 

voor zakelijke transacties. Ten tweede kunnen in een dergelijk netwerk wanbetalers gemakkelijk 

worden uitgesloten. Ten derde, levert zo'n netwerk gedetailleerd afgestemde informatie die 

gemakkelijk kan worden omgezet in zakelijke kansen en mogelijkheden. Tenslotte, biedt de 

vertrouwde omgeving van een gesloten netwerk de mogelijkheid tot het uitspreken en bijleggen 

van mogelijke meningsverschillen: het vergroot de kans dat problemen worden opgelost. 



 

Het andere standpunt stelt dat informatie over mogelijkheden, kansen en hulpbronnen ongelijk is 

verspreid. Het suggereert dat sterke banden en gesloten netwerken vooral informatie bieden 

waarvan de betrokken partijen al lang op de hoogte zijn ('overbodige informatie').  Als een 

ondernemer op zoek is naar nieuwe kansen en mogelijkheden, zal hij vooral buiten zijn directe 

en min of meer gesloten kring moeten zoeken, bij mensen in de periferie van zijn netwerk met 

wie hij  slechts een zwakke band heeft. Het zijn met name die (delen van) netwerken waarin de 

mensen elkaar minder goed kennen die nieuwe informatie opleveren. Ze kunnen bovendien 

fungeren als brug naar andere sferen, streken en mogelijkheden. Met andere woorden: zwakke 

banden en netwerken met een lage dichtheid zijn goed voor ondernemers.  

 

Recente studies, echter, laten zien dat de dichtheid van netwerken op zich niet bepalend is voor 

zakelijk succes. Het gaat om de juiste mix van zwakke en sterke banden en van netwerkdelen 

met een hoge en een lage dichtheid. Het ideale mengsel hangt bovendien af van de industriële, 

technologische en sociaal-culturele omgeving, alsmede van het type innovatie (aanvullend dan 

wel radicaal) waarnaar de ondernemer op zoek is.   

 

Menselijk Kapitaal  

Het belang van netwerken voor succesvol ondernemen lijkt evident. Toch is een goed netwerk 

geen voldoende voorwaarde voor succes. Om te beginnen zijn netwerken afhankelijk van hun 

menselijk middelpunt. Mensen hebben verschillende levensstijlen die noodzakelijkerwijs ook in 

hun netwerk tot uiting komen. Elk van die netwerken levert een verschillend, uniek soort 

informatie op. Bovendien moet een ondernemer de informatie die uit zijn netwerk komt op 

zakelijke waarde weten te schatten. Hij moet in staat zijn de mogelijkheden te ontdekken en 

uiteindelijk die mogelijkheden ook uit kunnen buiten. Informatie komt niet aanwaaien, maar 

moet worden gezocht,  'ontdekt' en verwerkt. De vaardigheden die daarmee samenhangen zijn 

onder andere afhankelijk van zoiets ongrijpbaars als (ondernemers)talent en verschillen dan ook 

van persoon tot persoon. 

 

Ze zijn tevens afhankelijk van meer tastbare factoren als kennis (opleiding) en ervaring 

(professionele loopbaan en familie-achtergrond) van de ondernemer in kwestie. Dergelijke 



factoren kunnen een groot verschil maken als het gaat om het filteren en selecteren van 

informatie en het vertalen van die informatie naar concrete zakelijke mogelijkheden. Het betreft 

hier het menselijk kapitaal van de ondernemer. Dit onderzoek wil een licht werpen op de 

relatieve invloed van dit menselijk kapitaal op het functioneren van de onderneming.  

 

Het ondernemingsproces 

In deze studie worden twee ondernemingsprocessen onderscheiden – het herkennen van kansen 

en het mobiliseren van hulpbronnen – die interveniëren tussen menselijk en sociaal kapitaal 

enerzijds en de mate van ondernemerssucces anderzijds. Omdat het ontstaan van elke 

onderneming is gebaseerd op het herkennen van kansen en mogelijkheden, wordt dit aangemerkt 

als het eerste ondernemingsproces. Uiteraard is het ook van belang dat ondernemers zich een 

toegang tot hulpbronnen verschaffen om de herkende mogelijkheid tot werkelijkheid te maken. 

Dit kan worden gezien als het tweede ondernemingsproces. Door een onderscheid te maken 

tussen deze twee afzonderlijke ondernemingsprocessen, elk met hun eigen netwerk-inbreng, 

denkt dit onderzoek bij te dragen aan inzichten met betrekking tot de invloed van netwerken op 

het functioneren van een onderneming. Samengevat richt dit onderzoek zich op de vraag.. 

 

... hoe sociaal kapitaal en menselijk kapitaal bijdragen aan het vermogen van de 

ondernemer  om zakelijke kansen te herkennen, hulpbronnen te mobiliseren en uiteindelijk 

de prestaties van de onderneming beïnvloeden. 

 

De bovenstaande onderzoeksvraag is verder verfijnd in de vorm van 17 hypothesen. Die 

hypothesen stellen achtereenvolgens dat er een positief verband bestaat tussen enerzijds 

(a) het aantal sterke/zwakke banden in het ondernemersnetwerk, 

(b) de dichtheid (hoog/laag) van dat netwerk, 

(c) het menselijk kapitaal van de ondernemer  

en anderzijds 

(a) de mobilisering van hulpbronnen,  

(b) het identificeren van kansen 

(c) de prestaties van de onderneming. 



Voorts wordt een positief verband veronderstelt tussen zowel het mobiliseren van hulpbronnen 

als het herkennen van zakelijke kansen/mogelijkheden en de prestaties van de onderneming. 

 

Data verzameling en analyse 

De data verzameling verliep in twee fasen. In de eerste (voornamelijk kwalitatieve) fase werden 

semi-gestructureerde interviews gehouden, voornamelijk met master weavers. Tijdens die 

interviews lag de nadruk op het opbouwen van een duidelijk beeld aangaande het functioneren 

van de handweefsector, m.n. van de master weavers en hun ondernemingen. De informatie 

verkregen door middel van die interviews vormde de basis voor het maken van een vaste 

vragenlijst die gebruikt werd in de tweede (meer kwantitatieve) fase waarin 107 master weavers 

uit vier grote weversclusters in Andhra Pradesh werden geïnterviewd. 

 

De data werden vervolgens geanalyseerd door toepassing van hiërarchische regressiemodellen. 

Er werd gestart met een basismodel met de controle variabelen enerzijds en kansherkennings- en 

hulpbronnen-mobiliseringsvariabelen anderzijds. Dat model werd achtereenvolgens uitgebouwd 

met de menselijk kapitaal-variabelen en de sociaal kapitaal-variabelen. Later werd hetzelfde 

gedaan met ondernemingsprestaties als afhankelijke variabele. In dat laatste model kregen de 

kansherkennings- en hulpbronnen-mobiliseringsvariabelen een interveniërend plaats.  

 

Onderzoeksresultaten 

Met betrekking tot relationele inbedding van netwerken laat het onderzoek zien dat er een 

duidelijk verband bestaat tussen het aantal sterke banden in een ondernemersnetwerk en de 

mobilisering van hulpbronnen. Voorts bestaat er een sterk verband tussen de hoeveelheid zwakke 

banden in een netwerk en de prestaties van de onderneming. Voor wat betreft structurele 

inbedding wijst de data-analyse naar een positief verband tussen netwerkdichtheid en het 

mobiliseren van hulpbronnen. Netwerken met lage dichtheden, daarentegen, komen vaker voor 

bij innovatieve ondernemingen die nieuwe kansen hebben geïdentificeerd.  

 

Een belangrijke uitkomst aangaande menselijk kapitaal is dat het spreken van meerdere Indiase 

talen positief correleert met het identificeren van zakelijke kansen en mogelijkheden. India is 

verdeeld in een aanzienlijk aantal staten, waarvan de meesten een eigen taal hebben. Master 



weavers die een aantal van die talen spreken hebben een groter (geografisch) markt- en 

klantenbereik dan degenen die slechts hun eigen taal machtig zijn.  

 

Er bestaat geen duidelijk verband tussen werkervaring als wever en het ontdekken van zakelijke 

mogelijkheden. De mogelijkheid bestaat dat een lang (werk)verblijf onder wevers eerder leidt tot 

geprefereerde samenwerking met overeenkomstig ervaren spelers (Kim & Aldrich, 2005) en 

uiteindelijk tot een gesloten netwerk. Dit verschijnsel wordt homophily genoemd (McPherson, et 

al. 2001).  Master weavers die jaren ervaring hebben in de handweefsector doen het als 

ondernemers overwegend slechter dan minder ervaren ondernemers. Andere onderzoekers zijn 

tot soortgelijke uitkomsten gekomen. In algemene termen kan worden gesteld dat enige ervaring 

goed is voor de onderneming en leidt tot betere prestaties. 'Te veel' ervaring lijkt 

contraproductief te zijn.  

 

Conclusies 

Wat is een optimaal netwerk voor een ondernemer in de handweefindustrie in India? Dit 

onderzoek laat zien dat structurele gaten in een netwerk belangrijk zijn voor het identificeren van 

kansen en mogelijkheden, terwijl sterke banden nodig zijn voor het mobiliseren van 

hulpbronnen. Deze bevinding is in strijd met de uitkomsten van een onderzoek van Rowley et al. 

(2000). Dat onderzoek liet zien dat ondernemingen in de traditionele sector, zoals de 

staalindustrie, vooral baat hebben bij een netwerk met een hoge dichtheid en veel sterke banden. 

Voorts bleek dat netwerken met een lage dichtheid, veel structurele gaten en zwakke banden 

gunstig zijn voor in snel veranderende en innoverende sectoren, zoals de computerindustrie. Een 

mengsel van beiden lijkt het best te passen bij een onderneming in de handweefsector in India. 

Wellicht geldt dit laatste voor de hele Indiase kunstnijverheidssector. Ondernemers in die sector 

worden geconfronteerd met een zeer gedifferentieerde en onzekere vraag naar hun producten. Ze 

hebben baat bij een uitgestrekt netwerk met veel structurele gaten als het gaat om het 

identificeren van nieuwe zakelijke kansen en mogelijkheden. Tegelijkertijd moeten ze 

beschikken over sterke (vaak lokale) banden als het gaat om het mobiliseren van hulpbronnen. 

Met name waar het gaat om geld (krediet) spelen dergelijk vertrouwensbanden een centrale rol. 

 

 


