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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY)

High Tech Overnames: Een onderzoek naar de microfundering van een “grafting
capability”
In de high tech industrieën vinden steeds meer overnames plaats met als primaire doel
toegang te krijgen tot nieuwe kennis en technologische expertise van het bedrijf dat wordt
opgekocht. Daarbij is Nederland wereldwijd een koploper op het gebied van
grensoverschrijdende fusies en overnames 8. Volgens een adviesrapport voor de high tech
sector, die in 2009 een totale productiewaarde van 73 miljard kende, spelen fusies en
overnames een zeer belangrijke rol in deze sector voor wat betreft buitenlandse
investeringen 9.
Bedrijven in de high tech industrieën kopen meestal kleinere bedrijven om toegang te
krijgen tot de strategische vaardigheden van deze bedrijven waar ze zelf niet over beschikken
(Ranft & Lord, 2002). Constante technologische ontwikkelingen, snel veranderende eisen van
de consumenten en de druk vanuit de concurrenten om de nieuwste innovatieve producten uit
te brengen, leiden ertoe dat bedrijven vaardigheden opkopen die ze zelf niet kunnen
ontwikkelen (e.g., Makri, Hitt, & Lane, 2010; PriceWaterhouseCoopers, 2012; Valentini,
2012). De vaardigheden van een bedrijf waarvoor het wordt opgekocht, representeren de
collectieve kennis van dat bedrijf die ervoor zorgt dat het concurrentievoordeel behaalt.
Hierdoor kopen bedrijven een heel bedrijf op in plaats van alleen maar enkele zeer
gespecialiseerde werknemers aan te nemen of patenten te kopen. De vaardigheden van
bedrijven waarvoor ze worden opgekocht stijgen boven het individuele niveau van de
medewerkers en zijn een onderdeel van de routines en het sociale kapitaal van dergelijke
bedrijven. Met andere woorden, deze vaardigheden zijn een onderdeel van de activiteiten die
deze organisaties in hun dagelijkse praktijken uitvoeren en zijn moeilijk daarvan los te
koppelen (e.g., Ranft, 2006). Dit is een belangrijke reden waarom high tech bedrijven
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betrokken raken bij overnames. De overname van Icagen Inc. door Pfizer Inc. voor ongeveer
$56 10 miljoen is een voorbeeld van dergelijke overnames in de high tech industrieën. Een
ander voorbeeld is Cisco. Cisco heeft een reputatie in het doen van dergelijke kennisintensieve overnames. In de jaren ‘90 spendeerde Cisco $18,8 miljard om 42 kleinere
bedrijven op te komen met het doel om toegang te krijgen tot de bijzondere vaardigheden
waarover deze bedrijven beschikten (Ranft & Lord, 2002). Intel behoort ook tot deze
categorie bedrijven. In het jaar 2000 wees Intel $8 miljard toe aan het doen van dergelijke
overnames (Ranft & Lord, 2002). Dit bedrag was twee keer zoveel als het bedrag dat Intel
aan R&D besteedde (Ranft & Lord, 2002). De overname van Pixar door Walt Disney is weer
een ander voorbeeld van dergelijke kennis-intensieve overnames. Walt Disney betaalde $7,4
miljard voor Pixar—een bedrijf van de onlangs overleden CEO van Apple, Steve Jobs, dat op
het snijvlak van creativiteit en technologie opereerde—om van Pixar ‘te leren’ (Isaacson,
2011, p. 443).
Ondanks de populariteit van dergelijke overnamens toont onderzoek aan dat ze meestal
mislukken (Bresman, Birkinshaw, & Nobel, 2010; Heimeriks, Schijven, & Gates, 2012;
King, Dalton, Daily, & Co vin, 2004). Daarom proberen onderzoekers op het gebied van
strategisch management te begrijpen hoe de prestatie van dergelijke overnames verbeterd kan
worden. In hun zoektocht zijn strategisch management onderzoekers recentelijk erachter
gekomen dat de moeilijkheid om de bedrijven tijdens de post-overname fase te integreren een
van de belangrijkste redenen voor het falen van dergelijke overnames is (Heimeriks et al.,
2012; Puranam, Singh, & Zollo, 2003; Vermeulen & Barkema, 2001). Hierdoor kunnen
bedrijven moeilijk toegang krijgen tot opgekochte vaardigheden. Onderzoek heeft
aangetoond dat 60% van kennis-intensieve overnames met post-overname integratie
problemen te maken hebben (Puranam et al., 2003). Met andere woorden, overnemende
bedrijven hebben moeite om ervoor te zorgen dat opgekochte kennis na de deal overgedragen
wordt.
Aangezien overnames vaak een onderdeel zijn van een ‘corporate strategy’ dat meestal
een serie overnames bevat, is het verbazingwekkend dat bedrijven niet leren hoe ze dergelijke
overnames moeten uitvoeren (Barkema & Schijven, 2008). Men zou namelijk kunnen
verwachten dat bedrijven die meerdere overnames doen, leren—een vaardigheid opbouwen—
hoe ze dergelijke overnames successvol tot stand kunnen brengen. Ook al geldt dit voor
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sommige bedrijven zoals Cisco, de meeste bedrijven zijn toch niet in staat om een
dergelijke vaardigheid in het doen van overnames te ontwikkelen. Waarom niet?
Omdat bedrijven die kennis-intensieve overnames doen toegang willen krijgen tot de
kennis en vaardigheden van het opgekochte bedrijf. Dit zorgt ervoor dat de post-overname
integratie fase een zeer complex process wordt. De kennis van het opgekochte bedrijf is
verweven in de routines en het sociale kapitaal van het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat
overnemende bedrijven ervoor moeten waken dat het bestaande sociale structuur en routines
van het overgenomen bedrijf intact blijven. Met andere woorden, het opgekochte bedrijf dient
autonoom te blijven. Aan de andere kant, om toegang te krijgen tot de kennis van het
opgekochte bedrijf, dient de overnemende partij op de een of andere manier het opgekochte
bedrijf te integreren. Hierdoor dient het overnemende bedrijf met een dilemma om te gaan,
namelijk: autonomie vs. integratie (Haspeslagh & Jemison, 1991; Puranam, Singh, &
Chaudhuri, 2009). Dit geldt overigens niet voor andere type overnames. Bedrijven die
bijvoorbeeld minder kennis-intensieve overnames doen die gericht zijn op het vergroten van
het marktaandeel van het overnemende bedrijf door toegang te verlenen tot nieuwe klanten,
hoeven niet met een dergelijk dilemma rekening te houden (e.g., Calipha, Tarba, & Brock,
2010; Valentini, 2012). Dit is vanwege het feit dat bij dit soort overnames de overnemende
partij geen rekening hoeft te houden met het intact houden van een zeer fragiele vaardigheid
van het overgenomen bedrijf. Met andere woorden, de reden waarvoor kennis-intensieve
overnames worden gedaan, zorgt ervoor dat dergelijke overnames een specifieke aanpak
nodig hebben. Met dit in gedachten, kan men er vanuit gaan dat om kennis-intensieve
overnames succesvol tot stand te brengen, bedrijven een andere type vaardigheid nodig
hebben dan een vaardigheid voor het uitvoeren van overnames in het algemeen.
Dit proefschrift bevat 4 studies die op deze vooronderstelling gebaseerd zijn. Door middel
van de ‘knowledge-based view of the firm’, ‘organizational learning’ en ‘practice-based’
literatuur, lever ik een bijdrage aan onderzoek dat organisatorisch leren als een essentieel
onderdeel van strategie ziet en veronderstelt dat bedrijven het kunnen managen (Schijven,
2008). Ik licht toe hoe bedrijven een specifieke vaardigheid voor kennis-intensieve
overnames kunnen opbouwen en dus hoe bedrijven kunnen leren van dergelijke strategische
gebeurtenissen. De vaardigheden die bedrijven willen opkopen doormiddel van kennisintensieve overnamens zijn zeer complex. Deze vaardigheden zijn verstrengeld in hoe het
opgekochte bedrijf zijn activiteiten in de praktijk verricht. Daarom gebruik ik de ‘practicebased’ literatuur om de post-overname management literatuur te verrijken. Ik vooronderstel
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dat ook al is het uitvoeren van kennis-intensieve overnames een moeilijke taak voor
organisaties, het hebben van een specifieke vaardigheid kan bedrijven hierbij helpen. Deze
specifieke vaardigheid die erop gericht is om opgekochte kennis en vaardigheid succesvol te
integreren noem ik een ‘grafting capability’.
Allereerst wordt er in hoofdstuk 1 het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd. Op
basis van bestaand onderzoek wordt er in hoofdstuk 2 een conceptueel model uiteengezet
voor het ontwikkelen van een ‘grafting capability.’ Door middel van strategisch management
literatuur in het algemeen en ‘organizational learning’ literatuur specifiek, worden
verschillende activiteiten die bedrijven kunnen inzetten om kennisdeling te stimuleren tijdens
de post-overname fase, in dit hoofdstuk besproken. Verder wordt ingegaan op de vraag hoe
bedrijven een ‘grafting capability’ kunnen ontwikkelen door middel van deze activiteiten.
In hoofdstuk 3 wordt een ietwat aangepaste versie van het model dat in hoofdstuk 2 wordt
uiteengezet, getest. Dit hoofdstuk laat op basis van empirisch data uit de biotech industrie
zien welke activiteiten die eerder werden besproken de meest belangrijke activiteiten zijn
voor het ontwikkelen van een ‘grafting capability.’ Dit hoofdstuk laat zien dat ‘search’
activiteiten—activiteiten gericht op het ad hoc oplossen van problemen—die ervoor zorgen
dat medewerkers samen naar oplossingen zoeken de meest belangrijke activiteiten zijn voor
het overdragen van kennis tijdens de post-overname fase. Verder wordt er aangegeven dat
overlap in kennis van de twee bedrijven ervoor kan zorgen dat het positieve effect van search
activiteiten toeneemt. Dit is waarschijnlijk omdat experts elkaar beter begrijpen en dat zorgt
ervoor dat kennis makkelijker overgedragen wordt tijdens de post-overname fase. De
implicaties van deze bevindingen worden besproken in dit hoofdstuk en er wordt een
discussie uiteengezet rondom waarom bepaalde activiteiten effectiever zijn in de context van
high tech industrieën.
In hoofdstuk 4 wordt er gekeken waarom de vaardigheden waarvoor bedrijven worden
opgekocht zo complex zijn dat het nodig is om in ‘search’ activiteiten te investeren. Om beter
de complexiteit van de opgekochte vaardigheden te begrijpen, wordt er in dit hoofdstuk
gekeken naar de ‘microfundering’ die ten grondslag ligt aan deze vaardigheden. Door middel
van een analyse op micro niveau op basis van een case study gericht op het eerste jaar van
een kennis-intensieve overname in de IT industrie, gaat dit hoofdstuk dieper in op het
fenomeen van dit proefschrift en wijdt uit over de implicaties van het overdragen van kennis
tijdens de post-overname fase. Met andere woorden, hoofdstuk 4 laat zien waarom de
vaardigheden waarvoor bedrijven opgekocht worden zo complex zijn dat ze de overnemende

160

bedrijven ertoe dwingen om een ‘grafting capability’ op te bouwen. Het belang van
clusters van onderling afhankelijke routines die als microfundering van opgekochte
vaardigheden functioneren en verweven zijn met de operationele activiteiten van het
opgekochte bedrijf, wordt erkend in dit hoofdstuk. De bevindingen van dit hoofdstuk
illustreren dat het van essentieel belang is om de ecologie van dergelijke clusters van routines
te begrijpen. Dit kan er namelijk voor zorgen dat bedrijven succesvoller zijn in het
overdragen van opgekochte vaardigheden tijdens de post-overname fase.
Alleen een beter begrip van de ecologie van dergelijke routines is niet voldoende voor het
succesvol integreren van opgekochte kennis en vaardigheden. Daarom wordt er in hoofdstuk
5 gekeken hoe een succesvolle post-overname fase op micro niveau tot stand komt. Met
andere woorden, hoofdstuk 5 focust op de activiteiten die op micro niveau ervoor zorgen dat
dergelijke clusters van onderling afhankelijke routines overgedragen worden. De bevindingen
van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op dezelfde organisatie als hoofdstuk 4, maar voor dit
hoofdstuk is er additionele data verzameld om een langere—2 jaar—periode van postovername kennisoverdracht in kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van
de ‘practice-based’ literatuur als een analytische lens om de post-overname fase te
bestuderen. Dit resulteert in het erkennen van de rol van ‘boundary spanners’—individuen
die in staat zijn om kennisoverdracht over de grenzen van bestaande sociale gemeenschappen
te stimuleren en deze gemeenschappen met elkaar in contact brengen—als informele leiders
van het post-overname proces. Er wordt beargumenteerd dat deze leiders het creëren van een
post-overname gemeenschap stimuleren. Het creëren van een post-overname gemeenschap is
zeer belangrijk, aangezien het ervoor kan zorgen dat de opgekochte kennis en vaardheid
overgedragen wordt. Als laatste wordt er in hoofdstuk 6 een algemene conclusie gegeven
waarin de bijdrage en de implicaties van de bevindingen worden besproken. In dit hoofdstuk
worden er tevens aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek op het management
gebied in het algemeen.
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