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Samenvatting
Innovatie en ondernemerschap zijn belangrijk voor het succes van de Europese
ruimtevaartsector. De dynamiek van de laatste jaren heeft laten zien dat de invloed van de
belangrijkste spelers zoals de European Space Agency (ESA), de Europese Unie (EU), en
de Europese staten innovatie en ondernemerschap in sterke mate beïnvloeden. Het niveau
van ‘onafhankelijke’ en ‘doorbraak’-innovatie in de ruimtevaartsector is nu onderwerp van
debat. Dit debat gaat over de vraag of het innovatiepotentieel wel genoeg gebruikt wordt.
Deze dissertatie draagt bij aan deze discussie door patronen van ondernemerschap in de
ruimtevaartsector in Nederland te analyseren en door de Nederlandse ruimtevaartsector te
vergelijken met die sector in andere ESA lidstaten. Dit onderzoek brengt deze patronen in
verband met institutionele logics, bedrijfsincubatiepraktijken, technologie transfer
infrastructuur en stimuleringsprogramma’s van de overheid. Zo levert deze dissertatie
belangrijke inzichten op in hoe institutionele logics, bedrijfsincubatiepraktijken, en
faciliterende programma’s invloed hebben op ondernemerschap en innovatie. Daarnaast
levert het praktische kennis op om maatregelen te ontwerpen om het ondernemings- en
innovatieve klimaat in de Nederlandse en Europese ruimtevaartsector te verbeteren.

