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Samenvatting
Een nieuwe trend bij de research en development (R&D) is open innovatie. Bij open
innovatie werken R&D afdelingen van verschillende bedrijven samen ten einde betere
resultaten uit hun R&D afdelingen te halen. Het idee achter open innovatie is dat bedrijven
samen meer uit hun R&D kunnen halen dan wanneer ze afzonderlijk te werk gaan .
Omdat open innovatie door steeds meer bedrijven als strategie wordt omarmd, is het
clusteren van bedrijven een steeds vaker voorkomende vorm van ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke clustering is een onderdeel van het begrip proximiteit en kan ook wel
geografische proximiteit genoemd worden. Proximiteit kan ook uitgelegd worden als de
potentie om contact te hebben . Ruimtelijke clustering is voor innoverende bedrijven dus één
van de mogelijkheden om het onderlinge contact te intensiveren en wellicht open innovatie
te bevorderen. Het doel van dit afstudeeronderzoek is het exploreren van een mogelijk
verband tussen ruimtelijke clustering en open innovatie. Hiertoe is er een kwalitatief
onderzoek gedaan. De hoofdvraag van dit onderzoek is dan op welke manier ruimtelijke
clustering van R&D afdelingen van bedrijven op science parcs bijdraagt aan open innovatie
tussen de bedrijven onderling. De High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is een locatie waar
ruimtelijke clustering en open innovatie gecombineerd worden en is daarom gebruikt als
case .

Open innovatie is volgens de literatuur alleen succesvol wanneer bedrijven over de gehele
breedte van hun organisatie het open innovatie model implementeren. De belangrijkste
voorwaarde waaraan bedrijven moeten voldoen wanneer ze zich met open innovatie willen
bezighouden is dat ze een strategie impl'e menteren waarbij men actief geprobeerd wordt
om kennis en informatie met andere bedrijven te delen.
Ruimtelijke clustering wordt in de literatuur uitvoerig beschreven, maar de meeste
onderzoeken komen niet verder dan een opsomming van de potenties van ruimtelijke
clustering. Dat er een verband is tussen de clustering van bedrijven en de mate van
innovatie die deze bedrijven samen ondervinden mag dan verondersteld worden binnen de
literatuur. De exacte invloed van ruimtelijke clustering betreffende open innovatie is tot op
heden niet beschreven.

De data die is gebruikt voor dit onderzoek is verzameld op de HTCE door middel van
interviews met managers en directeuren van R&D afdelingen. Naderhand is deze data
vergeleken met de veronderstellingen uit de literatuur. Na inventarisatie van de data uit de
interviews kan een aantal conclusies getrokken worden. De belangrijkste conclusies ten
aanzien van de boven genoemde elementen worden hierna kort uiteengezet.

P.J.J .Smolenaers

Let's make things together?

2

TUle

High Tee" C mpus Eindhoven

Proximiteit lijkt een positieve invloed te hebben op open innovatie, maar het effect
van het ruimtelijke aspect van proximiteit is onduidelijk. Doordat het contact tussen
bedrijven op de HTCE ook geïntensiveerd wordt door andere overeenkomsten die de
bedrijven delen buiten de gemeenschappelijke locatie zoals vergelijkbare specialisaties, is
het moeilijk om te bepalen welk deel van de successen van de HTCE door ruimtelijke
clustering zijn ontstaan.
Het open innovatie model dat een actieve strategie voorschrijft op het gebied van
kennisdeling met andere bedrijven is niet door alle bedrijven op de HTCE voldoende
geïmplementeerd . De netwerken en samenwerkingsverbanden binnen de grenzen van de
HTCE van de respondenten hebben een geringe omvang in vergelijking met de potentie die
de omvang van de HTCE zou moeten bieden.
Mede

door

het

spanningsveld

tussen

open

innovatie

en

internationale

eigendomsrechten wordt er op de HTCE zeer zorgvuldig omgegaan met kennis- en
informatie uitwisseling. Veelal vinden er bilaterale projecten en samenwerkingsverbanden
plaats.
De gemeenschappelijke identiteit van de bedrijven op de HTCE die mede
veroorzaakt wordt door het thema 'high tech' dat de HTCE uitdraagt zorgt voor veel
internationaal aanzien en wekt vertrouwen bij bestaande en potentiële nieuwe partners.

Bovenstaande conclusies kunnen worden vertaald in enkele aanbevelingen richting de
bedrijven op de HTCE. De belangrijkste is dat men een actievere houding moet nemen ten
aanzien van nieuwe samenwerkingverbanden binnen de HTCE. Het parkmanagement zou
een grotere rol kunnen spelen bij het intensiveren van samenwerking, maar heeft als
belangrijkste taak vooral de samenstelling van de HTCE in een goede verhouding tussen
homogeniteit en diversiteit te behouden. Verder zou de kern van de HTCE wellicht moeten
bestaan uit een aantal onafhankelijke onderzoeksinstellingen zoals het Holst Cent re en niet
hoofdzakelijk uit een multinational als Philips.

Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de verschillende vormen van proximiteit
waarvan geografische proximiteit (rUimtelijke clustering) er slechts één is. Wellicht kan er
meer nadruk gelegd worden op het verschil tussen open innovatie tussen bedrijven 'on' of

'oft' een campus om de ruimtelijke invloed nader te bepalen.
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Voorwoord
Voor u ligt het resultaat van de Masterscriptie 'Let's make things together?', een exploratief
onderzoek naar de effecten van ruimtelijke clustering op open innovatie. Deze scriptie is
onderdeel van mijn Masterstudie, Real Estate Management and Development, aan de
Technische Universiteit Eindhoven.
Het afstuderen aan de Universiteit is voor mij een afsluiting van een mooie, interessante
periode en de overgang van student naar jonge professional. Ik heb de laatste periode als
erg druk ervaren door de combinatie van studeren en werken. Een combinatie die ik tijdens
mijn gehele studie heb gevolgd en die af en toe voor krappe tijdschema's zorgde, maar die ik
achteraf ook als zeer positief voor mijn ontwikkeling ervaar. Uiteindelijk ben ik op de
Technische Universiteit Eindhoven geworden wie ik nu ben . De tijd op de Technische
Universiteit Eindhoven is de basis voor mijn verdere carrière en zal mij in de toekomst nog
vaak van pas komen.
Het schrijven van deze scriptie was nooit gelukt zonder de professionele hulp van mijn beide
begeleiders: mevrouw ir. H.AJA Appel-Meulenbroek en de heer drs. J'.J.A.M. Smeets. Hun
uitgebreide kennis, enthousiasme en steun heeft mij enorm geho'lpen tijdens dit
afstudeertraject. Zij vulden elkaar continu aan bij de begeleiding van deze scriptie; mevrouw
Appel-Meulenbroek die de inhoudelijke kwaliteit zelfs tijdens haar zwangerschapsverlof
nauwkeurig volgde en de heer Smeets die de grote lijnen bewaakte. Bedankt, dat jullie mij
steeds in de goede richting stuurden.
Verder wil ik alle respondenten bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek.
Dankzij hun kennis van de situatie en de tijd die zij beschikbaar stelden heb ik een goed
inzicht gekregen in de situatie op de High Tech Campus Eindhoven.
Ook mijn ouders en vriendin zijn van grote waarde geweest tijdens dit afstudeertraject. Zij
waren degenen die mij motiveerden en hielpen wanneer dit nodig was. Heel erg bedankt
voor jullie steun en motivatie, zonder jullie was het niet gelukt.

PaulSmolenaers
Weert, januari 2009
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1.

Inleiding

1.1

Inleiding in literatuur over open innovatie

De nieuwe trend in research management is open innovatie. Volgens Chesbrough [20031 die
het concept bedacht, is het onmogelijk dat een bedrijf of organisatie alle kennis zelf in huis
heeft en is het noodzakelijk om kennis te delen tot buiten de grenzen van de eigen
organisatie. Chesbrough heeft door de publicatie van zijn boek 'Open innovation, the new
imperative for creating and profiting from technology' voor een omslag gezorgd binnen de
industriële R&D (research en development) wereld. Ook Porter en Stern [2001 in: Gassmann,
2006] geven aan hoe de relatie tussen innovatie en kennisdeling verandert: "Extemol

sourees of knowledge ond innovation has become increasingly relevant."
Relatief grote organisaties hebben vaak ten onrechte het idee alle kennis in huis te hebben.
Dit in tegenstelling tot relatief kleine organisaties die dus ook relatief weinig kennis tot hun
beschikking hebben en de noodzaak van samenwerking vaak eerder ondervinden. Volgens
Spithoven en Teirlinck [2005] is het vooral voor relatief kleine organisaties noodzakelijk om
kennis met elkaar te delen, waarmee niet gezegd is dat grote organisaties dit niet moeten
doen. Spithoven en Teirlinck dragen hiervoor dezelfde argumenten aan als Chesbrough; het
is onmogelijk om alle benodigde kennis voor innovatie zelf in huis te hebben. Hoe kleiner de
organisatie is waarbinnen men opereert, hoe meer men dus aangewezen is op de omgeving
van de organisatie. Men vergeet echter vaal( te vermelden op welke manier men deze
kennisdeling tot stand zou moeten brengen.
Tot voor kort was het naar buiten brengen van nieuwe informatie 'not done' of zelfs
verboden binnen bedrijven. Men hanteerde vaak het zogenaamde gesloten innovatie
principe. Deze gesloten innovatie werkte goed in de omgeving van de jaren 90 van de vorige
eeuwen heeft vele grote bedrijven enorme successen opgeleverd. Veranderingen in de
kennissector

hebben· er

innovatiemodellen

is

echter

gaan

voor

gezorgd

ontwikkelen,

mede

dat

het

industriële

gedwongen

door

R&D

nieuwe

technologische

ontwikkelingen in de communicatietechnologie [Viskari, 2006]. Chesbrough [2006] geeft aan
dat door het delen van informatie nieuwe ideeën vaak eerder tot succes kunnen leiden of
dat men sneller nieuwe ma rlkten kan betreden. Volgens Gwynne [2007] kan men ook beter
transparant zijn over problemen, omdat deze wellicht elders eerder al zijn opgelost.
Open innovatie vergt intensieve samenwerking tussen verschillende bedrijven of onderdelen
daarvan. Chesbrough [2006] geeft aan dat er een einde is gekomen aan kennismonopolies:

"Open innovation is 0 paradigm thot ossumes thot firms con ond should use extemol ideas as
weil as intemal ideas, and intemal and extemal poths to the market, as the firms look to
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advance their technology." Chesbrough schrijft deze ontwikkeling toe aan onder andere het
internet, waardoor veel kennis openbaar is geworden.
Open innovatie heeft voor een soort van schaalvergfoting op R&D gebied gezorgd. Bedrijven
gaan voorzichtiger met hun 'R&D afval' om, vanwege het feit dat nieuwe ideeën van
buitenaf misschien nieuwe spin-offs veroorzaken. Technologieën gaan in toenemende mate
in elkaar over, met nieuwe gebieden als gevolg. Industriële grenzen verschuiven of
verdwijnen zelfs [Kodama, 1992 in: Gassmann, 2006). Als gevolg hiervan zijn bedrijven hun
kennis meer gaan archiveren en bewaren. Vanwege het feit dat bedrijven niet alle
specialisten zelf in huis kunnen hebben zijn ze meer gaan fungeren als kennisinstituten
[Gassmann, 2006).
1.2

Aanleiding

Het effect en het nut van open innovatie mag dan zo goed als bewezen zijn, de
implementatie ervan wordt nog niet duidelijk omschreven. "We have heard a lot of talk
about the potentialof open innovation communities, but when it comes to actual execution
there

is

a significant

gap."

[Nambisan

in

Gwynne

2007]

Het

belang

van

dit

afstudeeronderzoek is het in kaart brengen van het nut van ruimtelijke clustering op een
science parc met betrekking tot open innovatie. Open innovatie lijkt in theorie de optimale
mogelijkheden uit R&D afdelingen naar boven te halen, maar sluit de praktijk, bijvoorbeeld
de situatie op een science pare, hierbij aan? Onderzoek naar open innovatie op science parcs
zal moeten uitwijzen op welke manier het open innovatiemodel binnen science parcs
geïntegreerd is, zodat de potentie van het model zo veel mogelijk getoetst kan worden. Met
andere woorden: onderzoeken of science parcs zoals de High Tech Campus Eindhoven
(HTCE) een positieve invloed hebben op open innovatie. Wanneer dit het geval blijkt te zijn
kunnen aanbevelingen worden gedaan over hoe men deze campus in zou moeten richten
om de potentie van open innovatie beter te benutten.
Samenwerking tussen bedrijven of afdelingen kan op veel manieren bewerkstelligd worden .
De vraag is of het bijvoorbeeld nodig is dat bedrijven zich bij elkaar in de buurt vestigen of
dat de toenemende mate van telecommunicatie voldoende is om open innovatie succesvol
te laten zijn. Een campus waar verschillende bedrijven hun R&D afdeling onderbrengen lijkt
de ideale kweekvijver voor nieuwe technieken en ideeën waarin de kennis van meerdere
bedrijven is gecombineerd, maar in hoeverre spelen onderlinge afstanden tussen bedrijven
een rol binnen deze manier van innoveren?
Naast de toepass ingsmogelijkheden van open innovatie, welke duidelijk maken op welke
manier open innovatie binnen een dergelijke campus wordt nagestreefd, moeten ook de
voordelen van clustering op een bedrijvencampus onderzocht worden, er van uit gaande dat
er

zich

bij
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innovatiebevorderin!l. Eerdere onderzoeken naar het effect van science parcs op open
innovatie zijn al wel gedaan, maar de uitkomsten zijn nog niet gedetailleerd genoeg voor
bedrijven om het effect op open innovatie te kunnen optimaliseren. Uit eerder onderzoek
blijkt bijvoorbeeld dat er op science parcs in ieder geval uitwisseling van informatie
plaatsvindt, maar dat het onduidelijk is in hoeverre deze informatie iets bijdraagt aan het
effect op open innovatie [Azeredo, 2006]. Afspraken omtrent het delen van kennis en
informatie hebben volgens Azeredo vaak het effect dat nieuwe communicatiewegen
achterblijven . Van der Borgh [2007] heeft onderzoek gedaan naar de rol van het
management op een science pare. In zijn conclusies heeft hij het vooral over de potenties
van science parcs zoals de kans om het netwerk uit te breiden en de voordelen van
proximiteit. Hij meldt echter niet welke vorm van proximiteit (zie hoofdstuk twee) invloed
heeft op open innovatie. Het onderzoek van Van der Borgh geeft dus geen uitsluitsel over de
invloed van ruimtelijke clustering op open innovatie. Westhead [1997] concludeert na zijn
onderzoek naar de verschillen tussen bedrijven 'on' en 'oft' science parcs dat minder dan
een derde van de innoverende bedrijven een geschikte strategie heeft geïmplementeerd.
Wellicht is deze situatie na de introductie van open innovatie door Chesbrough veranderd.
Onderzoek zal moeten uitwijzen of het delen van kennis afhankelijk is van het clusteren van
R&D afdelingen . Ontstaat innovatie door georganiseerde vergaderingen (minder afhankelijk
van de vestigingsplaats van de R&D afdeling) of ontstaat innovatie onder andere door
toevallige ontmoetingen op de gang of zijn wellicht beide typen ontmoetingen belangrijk?
Het vermoeden dat ontstaat is dat open innovatie vooral wordt beoordeeld en beschreven
op macroniveau. Hierdoor wordt de implementatie van het open innovatiemodel niet
genoeg behandeld, maar worden alleen de voordelen op grote schaal beschreven. Dit
vermoeden wordt nogmaals bevestigd door Baldwin en Hanel [20031, die aangeven dat de
praktijk van open innovatie wellicht verschilt van de theorie die in de meeste literatuur
behandeld wordt.
Volgens Baldwin en Hanel zijn er verschillende typen innovatie te onderscheiden. Deze
verschillende typen hebben betrekking op het doel van de innovatie. Onderzoek naar
innovatie is volgens Baldwin en Hanel in het verleden niet voldoende gerelateerd aan een
bepaald type innovatie, waardoor de conclusies van het onderzoek wellicht niet relevant
zijn. Innovatie kan het verbeteren van producten, processen of marketing als doel hebben.
Het is niet moeilijk te veronderstellen dat de communicatie tussen verschillende bedrijven
voor de verschillende typen innovatie andere gevolgen zal hebben, maar ook een andere
aanpak vereist. Alvorens science parcs te analyseren zal duidelijk gemaakt moeten worden,
wat het doel van de innovatie is. Het onderzoek naar de voordelen van science parcs met
betrekking tot open innovatie zal zich dus ook moeten richten op een bepaald type innovatie
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met de bijbehorende eigenschappen, met als doel relevante aanbevelingen te kunnen doen
aan bedrijven die zich op deze manier met innovatie trachten bezig te houden.
1.3

Doelstelling

Na de aanleiding kan de doelstelling van het afstudeerproject worden geformuleerd. Deze
doelstelling luidt als volgt:

Het doel van dit afstudeerproject is onderzoeken op welke manier ruimtelijke clustering van
bedrijven op science parcs een effect heeft op open innovatie binnen science parcs.

1.4

Om

Onderzoeksmodel

het onderzoek in goede

banen te

leiden wordt gebruik gemaakt van

een

wetenschappelijk onderzoeksmodel opgestel'd door Romme en Endenburg [2006) . De HTCE
kan gezien worden als een op zichzelf opererende organisatie . Voor het onderzoek naar een
organisatie onderscheiden Romme en

Endenburg vijf stappen in wetenschappelijk

onderzoek naa,r R&D, te weten : organisatiewetenschap, opbouwprincipes, opzetregels,
organisatieopbouw en implementatie en experimentatie. (figuur 1.1)

Fig 1.1. Wetenschappelijk onderzoeksmodel [Romme & Endenburg, 2006]

Bovenstaande stappen beschrijven een methode om research- en developmentprocessen te
analyseren en waar nodig aan te passen. Dit onderzoek Iileeft niet als doel het R&D-proces te
ontwerpen, maar aan de hand van een voorbeeld zoals door Romme en Endenburg wordt
gegeven kan men wel een R&D proces beoordelen. De stappen uit figuur 1.1 worden via
verschillende methoden uitgewerkt (zie figuur 1.2). Het feitelijke onderzoeksmodel,
toegespitst op dit afstudeeronderzoek, geeft een weergave van de verschillende stappen die
gevolgd moeten worden om het doel van dit onderzoek te behalen. De gehele linkerkant van
het feitelijke onderzoeksmodel geven de verschillende bronnen van informatie weer. Deze
bronnen

zil n

PJJ.Smolenaers
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literatuuronderzoek vormen een operationalisatie aan de hand waarvan de resultaten van
de case-studie vergeleken kunnen worden . Er ontstaat dan ee n soort van benchmark waarin
resultaten van andere science parcs zijn samengevat waardoor theorie en praktijk (HTCE)
vergeleken kunnen worden . Uiteindelijk dient de situatie on and of! science parcs vergeleken
te worden. De vergelijking tussen bedrijven on and of! science parcs zal worden gemaakt aan
de hand van vragen aan de respondenten die beide situaties goed kennen . De informatie die
deze stap oplevert kan gebruikt worden om aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek.
Deze scriptie is gericht op de situatie op de HTCE en zal aanleiding geven tot het vergelijken
van deze situatie met andere situaties. Er zullen dan ook suggesties gegeven worden voor
vervolgonderzoek in deze richting Dit is de laatste fase van het onderzoekstraject. Figuur 1.2
laat de fe itelijke handelingen zien die horen bij de zojuist beschreven stappen .

Informatie

Operationalisatie

Terugkoppeling

Organisatie opbouw

Analyse

Fig 1.2 Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet voor dit specifieke onderzoek is in grote lijnen te koppelen aan de
figuur van Romme en Endenburg [2006]. De terugkoppeling naar vorige stappen is in deze
figuur niet weergegeven vanwege de duidelijkheid, maar deze is wel van belang voor de
kwaliteit van het onderzoek.

De vertaling van de theorie van IRomme en Endenburg naar het doel van dit specifiek
onderzoek is als volgt:
Het literatuuronderzoek naar de theorie over fySieke nabijheid en open innovatie is de
wetenschap achter de implementatie van beide begrippen binnen een organisatie als de
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HTCE. Uit dit literatuuronderzoek volgen enkele theorieën en principes welke in combinatie
met ervaring uit de praktijk de operationalisatie vormen. De operationalisatie is een manier
om theorie te koppelen aan de praktijk, zodat er een 'bodem' voor het wetenschappelijk
onderzoek ontstaat [Heijs, 2007]. Na de operationalisatie wordt de theorie vergeleken met
de data uit de praktijk. Uiteilildelijk kunnen de resultaten geanalyseerd worden en kan men
inschatten of de implementatie van de belangrijkste begrippen uit het literatuuronderzoek
in de onderzochte organisatie op een goede manier heeft plaatsgevonden. In dit onderzoek
betekent dit - er van uitgaande dat een positief effect tussen fysieke nabijheid en open
innovatie in ieder geval mogelijk is - analyseren of de opzet van de HTCE dusdanig is, dat er
door fysieke nabijheid voordelen ontstaan met betrekking tot de implementatie van open
innovatie op de HTCE.
1.5

De onderzoeksvraag

Dit onderzoek beschrijft het effect van clustering van bedrijven op science parcs op open
innovatie. Om dit effect te kunnen beschrijven zal eerst duidelijk moeten worden wat open
innovatie precies inhoudt en hoe bedrijven hiermee omgaan. Op welke manier wordt open
innovatie toegepast binnen en tussen verschillende bedrijven en/of afdelingen? De centrale
vraag tijdens dit onderzoek is hoe bedrijven relevante kennis delen en op welke manier de
locatie hieraan kan bijdragen.

Op welke manier draagt ruimtelijke clustering van R&D afdelingen van bedrijven op
science parcs bij aan open innovatie tussen de bedrijven onderling?

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zullen enkele termen en verbanden uit deze
vraag nader beschreven moeten worden. De antwoorden op de volgende deelvragen leiden
de literatuurstudie naar open innovatie en clustering in.

1. Op welke manier kunnen R&D afdelingen op science parcs worden geclusterd en hoe
vindt de kennisoverdracht plaats?

2. Wat is open innovatie en op welke manier vindt open innovatie tussen verschillende
bedrijven plaats?

3. Op welke manier kan open innovatie gemeten worden om het effect van clustering op
open innovatie te kunnen meten?
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Leeswijzer

Analoog aan de onderzoeksopzet is ook het verslag ingedeeld. De onderstaande leeswijzer
geeft de indeling van het verslag weer.

Conclusies &

Oriëntatie

1. Introduc:tie

2. Ruimtelijke

3. Open

4. Ondenoeksopzet

7. Conclusies &

5. Interview-

6. Categorisatie en

Fig 1.3 Leeswijzer
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2.

Ruimtelijke clustering

2.1

Inleiding

Ondanks de globalisering van de economie zijn bedrijven meer dan ooit afhankelijk van hun
locatie (Porter, 2000). Blijkbaar speelt de omgeving van een bedrijf, zowel fysiek als sociaal,
een cruciale rol bij de bepaling van het succes van een bedrijf, met name als het gaat om
innovatie. Florida (2002) beschrijft deze trend als volgt: "Een diverse omgeving en een op
innovatie gerichte cultuur binnen die omgeving genereert uiteindelijk economische
voorspoed ." Dus, een goede locatie is belangrijk voor een succesvol op R&D gericht bedrijf
en deze goede locatie vindt vaak zijn oorsprong in de historie en de cultuur van de
omgeving .
Mede door de huidige trend waarbinnen open innovatie steeds belangrijker wordt, is het
clusteren van bedrilven een steeds vaker voorkomende vorm van ruimtelijke ordening. Er
zijn verschililende vormen van ruimtelijke clustering welke later in dit hoofdstuk besproken
worden, maar dit onderzoek zal zich vooral richten op een hele duidelijke vorm van
ruimtelijke clustering: science parcs. In eerste instantie wordt ruimtelijke clustering in het
algemeen beschreven en aan de hand van literatuur zal stap voor stap worden toegewerkt
naar ruimtelijke clustering op science parcs. Op deze manier wordt getracht een aantal
variabelen te onderscheiden aan de hand waarvan onderzoek gedaan kan worden naar de
effecten van science parcs op open innovatie.
2.2

Ruimtelijke clustering in het algemeen

Ruimtelijke clustering van bedrijven, al dan niet in combinatie met kennisinstituten, is niet
nieuw. Wanneer het gaat over ruimtelijke clustering zijn een aantal effecten waar te nemen
waardoor deze clustering voordelen biedt ten opzichte van een willekeurig verspreide
omgeving. Volgens Takeda (2008) genieten clusters commerciële voordelen door fysieke
nabijheid

en

het

ontstane

netwerk.

Deze

fysieke

nabijheid

veroorzaakt

lagere

transportkosten en biedt kansen tot het opbouwen van een netwerk binnen de regio. Deze
voordelen worden ook wel agglomeratievoordelen genoemd. Agglomeratievoordelen
ontstaan vooral wanneer bedrijven binnen een cluster nauw samenwerken zodat bepaalde
kosten gedeeld kunnen worden (Dettwiler, 2006).
Fysieke nabijheid of ruimtelijke clustering wordt vaak ten onrechte proximiteit genoemd.
Poximiteit wordt vaak in verband gebracht met dichtheid, maar dit verband is niet helemaal
juist. Proximiteit is een geen functie van dichtheid, maar de mogelijkheid contact te hebben
(Brown, 2008). Proximiteit mag dus niet zomaar op één lijn gezet worden met ruimtelijke
clustering of fysieke nabijheid, want proximiteit is meer dan dat alleen.
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Er zijn meerdere vormen van proximiteit te onderscheiden die allen een effect op innovatie
hebben, te weten: geografische proximiteit, cognitieve proximiteit, organisatorische
proximiteit, sociale proximiteit en institutionele proximiteit lBoschma, 2005].
Belangrijke punten bij innovatie zijn het scheppen van precedenten die meer communicatie
mogelijk maken en het bestaan van een bepaalde mate van homogeniteit (cognitieve
proximiteit) tussen de bedrijven, zodat eventuele communicatie zinvol en logisch wordt.
Deze homogeniteit maakt het voor afzonderlijke elementen binnen een clustering mogelijk
een netwerk op te bouwen.
Binnen dit onderzoek is vooral geografische proximiteit van belang, de vorm van proximiteit
die wel fysieke nabijheid of ruimtelijke clustering genoemd kan worden. Volgens Nadin en
Rocco [2008] heeft deze geografische proximiteit een cruciaal effect op de locatiekeuze van
innovatieve bedrijven. Het voordel van geografische proximiteit wordt volgens Nadin en
Rocco vooral behaald door de aanwezige input door vergelijkbare bedrijven in de regio.
De heersende filosofie bij kennis intensieve zones is volgens Van der Klundert en Van
Winden [2008] dat geografische proximiteit of "co-Iocatie" van kennisintensieve bedrijven
en kennisinstituten een toegevoegde waarde creëert door kennisoverschotten. Hierdoor kan
een dergelijke zone de economische waarde van een bepaalde regio positief beïnvloeden.
Evenzo kan volgens Van der Klundert en Van Winden geografische proximiteit een positief
effect hebben op kennisuitwisseling en maakt het face-to-face contacten mogelijk. Hierdoor
ontstaat een positief effect op innovatie, waardoor betere economische prestaties mogelijk
worden. Korte afstanden brengt mensen letterlijk dichter tot elkaar en bevordert
informatiecontacten tussen mensen en bedrijven [Bosch ma, 2005].
Geografische proximiteit of ruimtelijke clustering bevordert dus het ontstaan van contacten
en hierdoor het ontstaan of uitbreiden van netwerken. Netwerken zijn vooral belangrijk voor
kleinere bedrijven vanwege het feit dat zij binnen de eigen organisatie vaak niet de juiste
middelen bez.i tten om relaties en contracten met andere bedrijven aan te gaan [Takeda,
2008]. Netwerken bieden kleinere bedrijven de kans om in een gecontroleerde omgeving
vrijblijvend met grote multinationals te brainstormen en tegelijkertijd de kans om de nodige
academische kennis op te vragen. Volgens Chesbrough [2006] is geen enkel bedrijf echter
groot genoeg om zonder netwerk te kunnen opereren . Netwerken van relatief grote
bedrijven verschillen natuurlijk wel van netwerken van relatief kleine bedrijven. Een trend
binnen netwerken van grote bedrijven is om steeds meer relaties te betrekken binnen het
netwerk [Beeker, et.al., 2003]. Werden in het verleden louter bedrij!ven met een
vergelijkbare

core-business

tot

het

netwerk

gerekend,

nu

worden

steeds

vaker

toeleveranciers en klanten onderdeel van 'het netwerk: "Binnen de technologische sector
blijken face-to-face contacten met leveranciers en klanten van cruciaal belang te zijn voor
het laten slagen van de technologische ontwikkelingen" [Beeker, et.al., 2003] .
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Boschma [2005] waarschuwt dat geografische proximiteit wellicht vervangen kan worden
door de eerder genoemde andere vormen van proximiteit en dat dus steeds onderzocht
moet worden waar eventuele voordelen van een groter netwerk hun oorsprong vinden.
Zeker met het oog op de huidige communicatieve mogelijkheden kan cognitieve proximiteit
(met kennisniveau als eenheid) de rol van geografische proximiteit vervullen. Het gevaar dat
dan ontstaat is dat men ten onrechte positieve effecten van proximiteit gaan koppelen aan
ruimtelijke clustering terwijl deze effecten hun oorsprong ook elders kunnen vinden.
Ruimtelijke clustering heeft in potentie een groot aantal positieve effecten op (open)
innovatie, maar ruimtelijke clustering is een omvangrijk begrip . Een relatief jong voorbeeld
van ruimtelijke clustering en bijbehorende netwerken is een science parc. Een science parc
wordt in de literatuur ook wel corporate campus genoemd, maar komt in beide gevallen
neer op een verzameling bedrijven op een bepaalde locatie. Het idee achter een dergelijke
verzameling is dat de bedrijven onderling in meer of mindere mate kunnen samenwerken
aan de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten en hierbij gebruik maken van
onderlinge expertise. Binnen dit onderzoek zal vooral het effect van een ruimtelijke
clustering binnen een science parc op open innovatie beschreven worden.
2.3

Geschiedenis van science parcs

De eerste science parcs zijn ontstaan in de jaren '60 met als doel het combineren van
academische kennis met het R&D van bedrijven [Bigliardi, et.al., 2006]. Deze eerste versies
bevonden zich ook altijd in de nabijheid van een universiteitscampus en hadden door de
koppeling met de universiteit een nogal eenduidig karakter; het parc kende dezelfde
specialisaties al's de universiteit. De eerste generatie science parcs werden vaak bevolkt door
op zichzelf opererende onderzoekers verbonden aan een universiteit. Grotere multinationals
die de eerste science parcs ontwikkelden hadden als doel nieuwe producten te ontwikkelen
of producten te verbeteren door de aanwez,igheid van onderzoekers met een grote
diversiteit aan nieuwe kennis [Bigliardi, et .al., 2006].
Pu i....

" Ik r 'Jtj

Fig 2.1. De ontwikkeling van science parcs {Bigliardi, et.al., 2006].
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De tweede generatie science parcs is ontstaan in de jaren '70 en '80 door het
herbestemmen van oude fabrieksterreinen als een reactie op de recessie binnen traditionele
sectoren zoals de textiel en staalindustrie . Het zijn in deze gevallen ook vooral de overheden
geweest die de ontwikkeling van dergelijke science parcs in gang hebben gezet om te
voorkomen dat deze industriële gebieden in verval raakten .
Eigenlijk zijn de science parcs zoals we deze nu kennen vooral ontstaan na de jaren '90. De
samenwerking met universiteiten is gebleven, maar de nadruk ligt vooral op het clusteren
van bedrijven binnen bepaalde sectoren (medische apparatuur, communicatie, consumer
elektronics). Het nadeel van de huidige science parcs is het feit dat veel bedrijven de
omgeving van een science parc opzoeken vanwege de identiteit, zonder na te denken over
de daadwerkelijke potenties die er voor de eigen organisatie bestaan. Onderstaande figuur
van Bigliardi et .al. [2006] geeft de situatie van de verschillende generaties science parcs
binnen Europa weer. Frassoldati [2008] gaat uitvoerig in op het effect van de geschiedenis
van bepaalde regio's op het ontstaan van science parcs. In Italië bijvoorbeeld worden veel
onderontwikkelde regio's of in verval geraakte gebieden door middel van de .ontwikkeling
van science parcs geprobeerd nieuw leven in te blazen. Volgens Frassoldati heeft dit echter
alleen zin wanneer de regio ook een verleden heeft met betrekking tot innovatie en
industriële ontwikkelingen. Frassoldati toont aan dat in ieder geval in verschillende gebieden
in Italië het succes van een science parc nauw samenhangt met het verleden van de regio
waarbinnen een science parc zich bevindt. Volgens Strelitz [2008] is dit effect ook terug te
vinden in grote delen van Londen, waar het succes van economische regio's ook samenhangt
met de plaatselijke ondernemerscultuur. De heersende cultuur van een bepaalde regio kan
dus bepalend zijn voor het succes van een science parc. Eindhoven heeft een lang verleden
als innovatief centrum en dus kan het effect waar Strelitz het over heeft zich ook in
Eindhoven voordoen . Wellicht blijkt uit de netwerken van de respondenten op de HTCE of
dat de cultuur van de regio van invloed is op het succes van een science parc.
Vervolgonderzoek zou dit effect dan meer in kaart kunnen brengen .
2.4

Huidige science parcs

Er bestaat dus een verschil tussen de science parcs van het eerste uur en de huidige science
parcs. De huidige science parcs laten zich het beste als volgt omschrijven: science parcs,
incubators en technologiecentra behoren tot een groep politieke instrumenten die als
hulpmiddel kunnen dienen om reïndustrialisatie en regionale ontwikkeling te creëren
[Phillimore, 1999] en promotieontwikkeling van nieuwe high-tech business te ontwikkelen
[Storey & Tether, 1998]. Met incubators worden kleine technologische organen bedoeld die
ter stimulering van startende high-tech ondernemingen dienen. Deze incubators zijn ook
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vaker onderdeel van publieke ondersteuning, waar science parcs meer behoren tot
commerciële ondersteuning van startende bedrijven.

Volgens Bigliardi et.al. [2006] hebben de huidige science parcs ondanks de vergaande
taxonomie allemaal de volgende doelen :
o

Het creëren van interactiemogelijkheden tussen industriële en academische
onderzoeksstructuren

o

Het promoten van academische of industriële spin-offs

o

Herbestemmen of reïndustrialiseren van verouderde productiegebieden

o

Het bieden van technologie-transferprogramma's Dm de agglomeratievoordelen
van de ontstane geografische proximiteit te benutten

o

Het bieden van trainingsprogramma's ter ondersteuning van voortkomende
technologische ontwikkelingen

o

Het bieden van management aan bedrijven binnen het science parc of in de
nabijheid

Volgens de United Kingdom Science Parc Association 1 (UKSPA) is een science parc een
businessondersteunende entiteit waar technologische transfers plaatsvinden welke de
volgende ontwikkelingen in gang zetten:
o Het

bemoedigen

van

startende

ondernemingen

op

het

gebied

van

kennistechnologie.
o Het

bieden van

een

omgeving

waar specifieke

interacties tussen

grote

internationale concerns en kenniscentra mogelijk gemaakt worden
o Het

bieden

van

contacten

tussen

de

zakenwereld

en

universiteiten

en

onderzoeksinstituten.
Eerder besproken kenmerken van Bigliardi en de ontwikkelingen binnen science parcs geven
het belang aan van de omgeving van een science parc. Een universiteit of multinational in de
nabijheid is niet noodzakelijk, maar geeft een science parc wel extra waarde en biedt een
science parc de kans om van eerder besproken agglomeratievoordelen en proximiteit te
profiteren . Een universiteit of multinational in de nabijheid van science parc heeft dus een
positief effect op het succes van een science parc. Deze visie onderstreept nogmaals het
standpunt van Frassoldati [2008] en Strelitz [2008] dat de geschiedenis en cultuur van een
regio bepalend is voor het succes van een science parc. Een science parc is volgens
Frassoldati [2008] een middel om een bepaalde regio een duidelijk doel en karakter te
geven.

, http://www.ukspa .org.uk
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Door publieke en private partijen in de omgeving te verenigen kan dit karakter van de regio
een nog grotere grondslag creëren. Volgens Van der Borgh [2007] is een goed management
van een science parc noodzakelijk om de zeer uiteenlopende belangen (publiek en privaat)
en potenties optimaal te kunnen benutten.
In de onderstaande figuur wordt duidelijk waar een science parc zich bevindt ten opzichte
van andere industriële gebouwde omgevingen met een relatie tot technologische
ontwikkeling. De figuur leert dat technologische ontwikkeling nog het belangrijkste is binnen
een science parc, maar dat management wel gekoppeld is aan (open) innovatie. Met andere
woorden: wanneer een science parc binnen haar strategie zich als doel innovatie heeft
gesteld is parkmanagement van cruciaal belang.

DBusin:O:J~ mc..J:atol'"
Fig 2.2:

Typologie van verschillende wetenschaps- en technologieomgevingen {Van der

Borgh, 2007J

Dit parkmanagement moet ook zorgdragen voor de synergie tussen de bedrijven op een
science pare. Net als de historie en de cultuur van de omgeving van het science parc is de
synergie tussen de verschillende 'bewoners' van het science parc erg belangrijk [Frassoldati,
2008] . Een kritische beschouwing op science parcs door Van der Klundert en Van Winden
[2008] leert dat het effect van ruimtelijke clustering vaak overschat wordt, waardoor het
belang van andere aspecten zoals cognitieve proximiteit onvoldoende worden erkend .
Hiermee is niet gezegd dat het effect van ruimtelijke clustering niet belangrijk is, maar wel
dat ruimtelijke clustering alleen geen succesvolle science parcs zal opleveren.
2.5

Resultaten van huidige science parcs

De voordelen van science parcs zijn zeer uiteenlopend en vaak niet uitvoerig beschreven.
Volgens Takeda [2008] worden er binnen de grenzen van science parcs meer patenten
geregistreerd dan erbuiten, maar het is onduidelijk waaraan dit ligt. De resultaten van
science parcs worden volgens Westhead [1997] vaak vergeleken met bedrijven buiten
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science parcs, maar de meeste science parcs zijn zeer complex en de output laat zich
moeilijk traceren tot en met de initiatiefase, waardoor resultaten moeilijk in kaart te
brengen zijn.
Er bestaan grote verschillen tussen science parcs met en zonder parkmanagement [Van der
Borgh, 2007]. Science parcs met management zijn veel verder wanneer het gaat over
dataverzameling en monitoring van hetgeen er op het science pare gebewrt en wat er
bereikt wordt. Wetenschappers op science parcs hebben vaak andere prioriteiten dan het
ordenen van hun resultaten, terwijl de verschillende belangen van de stakeholders van
science parcs een eenduidig parkmanagement in de weg staan [Chen, et.aL, 2004]. Hierin
schuilt ook een van de grotere problemen wat betreft innovatie op campussen; de
wetenschappers moeten de capaciteiten en de wil hebben om relatief onbekende kennis te
absorberen en te verwerken .
Dettwiler [2006] geeft wel aan dat science parcs beter scoren wanneer het gaat om het
onderhouden van een netwerk en de daaruit voortkomende contracten. Science parcs
kunnen profiteren van agglomeratievoordelen en de fysieke nabijheid van vergelijkbare
bedrijven [Dettwiler, 2006; Hansson, 2005; löfsten, 2005; Takeda, 2008]. Jonsson [2002]
geeft aan dat bedrijven binnen een science pare de locale nabijheid van vergelijkbare
bedrijven of technologieën als prioriteit beschouwen, maar dat men tegelijkertijd profiteert
van nationale en internationale netwerken door de schaalvergroting van het pare. Jonsson
concludeert hieruit dat bedrijven zich niet alleen vanwege agglomeratievoordelen en fysieke
nabijheid op een campus vestigen, maar ook vanwege de mogelijkheid hun netwerk te
vergroten. Volgens Boschma [2005) is het van essentieel belang dat een science pare een
gezonde verhouding heeft tussen lokale netwerken en globale contacten. Blijkbaar is fysieke
nabijheid een katalysator wanneer het gaat om het vergroten van het eigen netwerk.
Het type informatie dat binnen een science pare gedeeld wordt is afhankelijk van de manier
waarop de informatie gedeeld wordt. Informele middelen om informatie te delen worden
belangrijker wanneer de informatie veranderend en ongedefinieerd is, terwijl ICT een
belangrijke rol speelt bij gestandaardiseerde informatie. Deze manieren van informatie
delen suggereren dat bepaalde typen informatie geschikter zijn om binnen een campus te
delen dan andere. Wanneer het gaat om innovatie geeft Jonsson [2002] aan dat informatie
die niet concreet is weinig bijdraagt aan het innovatieproces. Het idee van verschillende
bedrijven die door middel van 'toevallige' ontmoetingen op de gang de meest fantastische
ontdekkingen doen wordt hierdoor dus ontkracht en de realiteit die overblijft, is er een van
gestructureerde informatieuitwisseling tussen bedrijven . Deze realiteit laat zich ook beter
verenigen met de huidige manier van zakendoen . Door de grote economiscne waarde van
International Property Rights (IPR's) is het niet mogelijk om kennis willekeurig uit te
wisselen, ook al zit men samen op één science pare. De mate van uitwisseling wordt dus wel
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versterkt door de fysieke nabijheid, maar deze fysieke nabijheid op zich is geen garantie voor
een verhoogd innovatie-effect. Vam der Klundert en Van Winden [2008] geven aan dat door
aanwezigheid binnen een cluster of science parc een zogenaamd serendipity-effect ontstaat.
Dit effect is "the talent to make an unsearched find, based on coincidence and intelligence"
[Van der klundert & Van Winden, 2008].
Volgens Calderini en Scellato [2005] correleert specialisatie positief met innovatie, wat ook
verklaart dat science parcs wat betreft specialisatie een vaak eenduidig karakter hebben.
Hierdoor is de informatie binnen de campus op campusniveau homogeen, terwijl de
verschillende bedrijven met verschillende doelen en kennis toch voor de nodige diversiteit
zorgen. Volgens Whitley [2002] is deze combinatie cruciaal voor een goede innovatieve
omgeving.
Resultaten van ruimtelijke clustering in de vorm van science parcs laten zich moeilijk
omschrijven. Binnen de literatuur heerst over het algemeen de opvatting dat ruimtelijke
clustering ofwel geografische poximiteit een positief effect heeft op de mate van innovatie,
maar kan dit effect blijkbaar moeilijk beschrijven.
2.6

Ruimtelijke clustering op science parcs

Ruimtelijke clustering heeft een aantal effecten op de bedrijven die eraan deelnemen, die
onderverdeeld kunnen worden over een aantal hoofdgroepen. Azeredo [2006] onderscheidt
een aantal kenmerken van een clustersituatie (figuur 2.3).

Omgeving

Infrastructuur

Fysieke nabijheid
· GC:lamcnliJkc
facilitcitcn
· Gezamenlijk I CT

· Homogeniteit
Diversiteit aan kennis

·

·

)

Interne afspraken
Sociaal vermogen

• Afspraken m.b.t. lP's
• HTCE regelement
• Financiële compensatie

• Informeel Netwerk
• Fonnele contacten
• Informele ontmoetingen
• Kenniscentra
• Gemeenschappelijke
identiteit

,~==============~//
Fig 2.3. Kenmerken van een c/ustersituatie verdeeld over hoofdgroepen {Azeredo, 2006J
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Deze hoofdgroepen zijn: infrastructuur, sociaal vermogen, omgeving en interne afspraken.
Per kenmerk zal worden uitgelegd waarom ze innovatie bevorderen en op welke manier
men binnen een cluster met dit kenmerk om moet gaan.

Infrastructuur
Volgens Porter [1990), en Van Aken et.al. [2006] heeft nabije geografische locatie van
bedrijven en universiteiten in het verleden geresulteerd in kennisovervloeden, vooral
wanneer het high tech gerelateerde organisaties betrof. Hislop [2005] geeft aan dat fysieke
nabijheid informatieoverdracht stimuleert vanwege het feit dat onderzoekers gevoelige
informatie niet hoeven te coderen of vertalen . Blijkbaar is het vooral binnen de high tech
sector ingewikkeld informatie te delen wanneer er geen onderlinge afspraken zijn gemaakt.
De informatie binnen deze sector is vaak te ingewikkeld om uit te wisselen. Wanneer
bedrijven zich samen vestigen op bijvoorbeeld een science parc is er sprake van veel
homogeniteit, waardoor informatie eenduidiger en dus eenvoudiger te transporteren is. Van
der Borgh [2007] gaf al aan dat het effect van deze homogeniteit versterkt kan worden
wanneer er een campusmanagement aanwezig is, welke de kennisuitwisseling tussen
bedrijven op een science parc coördineert.
Volgens Phlippen [2008] is het negatieve effect van onderlinge afstand op de afname van
het niveau van kennisoverschotten het minst groot binnen de farmaceutische sector.
Hiermee geeft zij omgekeerd voorzichtig aan dat er dus een negatief effect is tussen de
hoeveelheid kennisoverdracht en de afstand waarover deze kennis getransporteerd wordt.
Op de meeste clusters is er sprake van gedeelde faciliteiten. In eerste instantie zijn deze
gedeelde faciliteiten bedoeld als kostenbesparing, maar ze dragen ook bij aan de interactie
tussen onderzoekers [Azeredo, 2006]. Song et.al. [2007] geven aan dat het effect van
gedeelte ICT-faciliteiten met betrekking tot co-Iocatie (ruimtelijke clustering) een positieve
invloed heeft op informatie-uitwisseling. Gedeelte (ICT)-faciliteiten moeten echter beheerd
worden en hierin speelt een campusmanagement of een dominante partner (zoals Philips op
de HTCE) een belangrijke rol.

Sociaal vermogen
Wanneer er ruimtelijke clustering van bedrijven plaatsvindt ontstaan er verschillende
interacties tussen bedrijven of afzonderlijke onderzoekers. De verzamelnaam Voor alle
sociale netwerken of neigingen daartoe wordt binnen de literatuur aangeduid als 'sociaal
vermogen' [Putnam, 2000] . Onder sociaal vermogen vallen het formeel netwerk, het
informeel netwerk, informele ontmoetingen, kenniscentra en een gemeenschappelijke
identiteit. Kenniscentra en een gemeenschappelijke identiteit zijn niet universeel te
beschouwen. Deze elementen van het sociaal vermogen zullen in een later stadium
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besproken worden, zodat ze beschouwd kunnen worden aan de hand van de te
onderzoeken omgeving (hier: HTCE). Everingham [2001 in : Azeredo, 2006) beschrijft sociaal
vermogen als 'de combinatie van potentiële bronnen welke gerelateerd zijn aan het bezit
van een lidmaatschap aan een netwerk'.
Het formeel netwerk wordt eigenlijk min of meer opgedwongen door de aanwezigheid van
andere bedrijven binnen de ruimtelijke clustering. Men is natuurlijk niet verplicht met allen
zaken te doen, maar de onderlinge band bestaat wel vanaf het moment dat men toetreedt
tot een clustering. Door de waarschijnlijk hoge mate van homogeniteit binnen een clustering
is een gemeenschappelijk belang vaak aanwezig en zullen er relatief snel contacten worden
gelegd binnen een cluster [Azeredo, 2006).
Wanneer onderzoekers met vergelijkbare belangen geclusterd worden wordt er op
informele basis significante informatie uitgewisseld [Dahl & Petersen, 2004). Tallman (2004)
voegt hieraan toe dat dit meestal compensatieloos gebeurt, wat aangeeft dat de drempel
om informatie te delen laag is. Wanneer de drempel om informatie te delen laag is, is het
dus louter zaak om mensen met elkaar in contact te brengen, hetgeen binnen een cluster
waarschijnlijk relatief vaker zal gebeuren.
Formele ontmoetingen creëren een identiteit van het netwerk [Dyer & Nobeoka, 2000],
welke weer vertrouwen bij de afzonderlijke partners creëert. Buiten de informatie die
tijdens de vergaderingen wordt uitgewisseld geven ze dus een gevoe l van samenhorigheid.
Volgens Abma (2003) hebben vergaderingen nog een ander doel, te weten de mogelijkheid
tot verhalen . Het vertellen van verhalen is volgens Abma cruciaal om ervaringen te delen en
kennis te ordenen. Er mag echter geen 'overkill' ontstaan door een teveel aan geplande
vergaderingen waardoor de motivatie snel zal afnemen.

Omgeving

De twee factoren die de omgeving of het innovatieklimaat binnen een clustering bepalen
zijn homogeniteit en diversiteit. Deze factoren lijken in eerste instantie tegenstrijdig, maar
wanneer men beide factoren op een andere schaal behandelt, wordt deze tegenstrijdigheid
vertaald naar een aanvullendheid. Homogeniteit betreft dan de sector waarbinnen de
verschillende bedrijven binnen de clustering opereren terwijl' zij binnen deze sector allen
hun eigen specialisaties en expertises bezitten. Homogeniteit draagt bij aan een
vereenvoudiging van informatie-uitwisseling en wekt vertrouwen tussen partners onderling
(Nooteboom, 2000) . Door het feit dat verschillende bedrijven zich in de vergelijkbare
sectoren bevinden wordt de interesse in elkaar vergroot.
Diversiteit ontstaat doordat verschillende bedrijven binnen een clustering zich bezighouden
met verschillende activiteiten. Volgens Azeredo [2006) is kennisdeling het belangrijkste
kenmerk van clusters met een diversiteit aan kennis. De diversiteit aan kennis binnen
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clusters helpt nieuwe en bestaande ondernemingen binnen de regio hun relaties te
verbeteren, partnerships te creëren en werkt effectief supply chain management in de hand.
Diversiteit binnen clusters zorgt dus voor verschillen en gezonde spanningen waardoor men
elkaar aanmoedigt betere resultaten te behalen.
Van der Klundert en Van Winden [2008] beweren "voorzichtig" dat kennisuitwisseling wordt
bevorderd wanneer een science parc een bepaalde hoeveelheid 'bewoners' herbergt met
een gezonde onderlinge cognitieve proximiteit. Met andere woorden: een goede verhouding
tussen diversiteit en homogeniteit heeft waarschijnlijk een positieve invloed op de
hoeveelheid kennisdeling binnen de grenzen van een science parc .

Interne afspraken
Interne afspraken gelden binnen een cluster met als doel de resultaten binnen een cluster te
meten en te beschermen . Wanneer meerdere belangen gelden binnen één regio of cluster
zijn duidelijke afspraken nodig om de eventuele innovatie im goede (juridische) banen te
leiden. Interne afspraken kunnen onderverdeeld worden in: afspraken met betrekking tot
IPR's, campus- of clusterreglement en afspraken over financiële compensatie .
Vanwege de gevoeligheid van kennis die binnen clusters gedeeld wordt is een duidelijke
richtlijn op het gebied van IPR's noodzakelijk. Wanneer meerdere ondernemingen
informatie of kennis leveren bij de totstandkoming van een patent of product dienen deze
onderlinge

verhoudingen

gerespecteerd

en

gehandhaafd

te

worden.

Een

campusmanagement is een belangrijk instrument om dergelijke verhoudingen te registreren
en te managen [Van der Borg, 2007].
Regels binnen een cluster zijn

noodzakelijk om duidelijkheid bij de afzonderlijke

ondernemingen te creëren [Scarbrough & Swan, 2001]. Regels over omgang met elkaar
gelden binnen ieder bedrijf, maar wanneer verschillende bedrijven op een open manier met
elkaar gaan samenwerken is een algemene externe regelgeving noodzakelijk.
Eventuele financiële compensatie kan net als regels binnen een cluster helpen om een
innovatievriendelijk milieu te creëren . Deze financiële ondersteuning vanuit bijvoorbeeld het
campusmanagement kan direct of indirect (bijvoorbeeld middels juridische ondersteuning of
verzekeringen) plaatsvinden.
Bovenstaande interne afspraken zijn noodzakelijk, maar de beoordeling van deze afspraken
kan pas plaatsvinden wanneer de feitelijke afspraken binnen een cluster bekend zijn. Deze
afspraken zijn voor iedere clustering verschillend en dienen daarom in een later stadium te
worden uitgewerkt. Hoofdstuk 3 over de HTCE zal duidelijkheid geven over de interne
afspraken zoals deze op de HTCE gelden.
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Conclusies

Science parcs bieden vele potentiële voordelen voor bedrijven binnen de technologische
innovatiesector. Science parcs kunnen profiteren van agglomeratievoordelen en de fysieke
nabijheid van vergelijkbare bedrijven, maar hoe deze voordelen feitelijk in kaart kunnen
worden gebracht is niet duidelijk. Er worden binnen de grenzen van science parcs meer
patenten geregistreerd dan erbuiten, maar het is niet geheel duidelijk waaraan dit te danken
is. Science parcs bieden de ideale omgeving voor innoverende bedrijven, maar de
bedrijfscultuur binnen een science parc is er vaak (nog) niet op gericht om de resultaten
geordend in kaart te brengen.
Een actief parkmanagement kan een belangrijke rol vervullen in het registreren van de
successen van science parcs. Parkmanagement is ook noodzakelijk om eventuele spin-offs
middels incubator-programma's te ondersteunen.
Naast parkmanagement is de omgeving en historie van de omgeving belangrijk voor de
cultuur die daardoor heerst. Bedrijven op science parcs hebben vaak een vergelijkbare
specialisatie vanuit die historie. De innovatie die op science parcs wordt gerealiseerd is vaak
afhankelijk van de fysieke nabijheid van bedrijven op een park, maar niet gebaseerd op
toevallige ontmoetingen. Bedrijven met vergelijkbare kennis zoeken elkaar op om samen
problemen op te lossen. Clustering op science parcs is dus vooral gebaseerd op
homogeniteit en overeenkomstige specialisatie. Door deze homogeniteit begrijpt men van
elkaar waar men mee bezig ·is en worden er concrete problemen opgelost. De samenwerking
op een science parc is dus niet gebaseerd op toevallige ontmoetingen, maar op concrete
vraagstukken die men samen probeert te beantwoorden . De meeste science parcs hebben
overigens wel zones waar bedrijven elkaar kunnen ontmoeten, maar het effect van deze
'toevallige' ontmoetingen is tot op heden nog niet in kaart gebracht.
Wanneer afzonderlijke kenmerken van een clustering nader worden beschouwd blijkt dat
binnen alle zogenoemde hoofdgroepen potenties aanwezig zijn om innovatie te bevorderen.
Wat echter ook blijkt is dat gezamenlijke faciliteiten en mogelijkheden binnen een clustering
goed beheerd dienen te worden. De mogelijkheden van een clustering zijn aanwezig, maar
ieder cluster op zich moet deze mogelijkheden zelf benutten door de infrastructuur, de
interne afspraken en de omgeving van de cluster nauwkeurig te beheren. Helemaal open
kan de situatie binnen een cluster dus niet zijn, daarvoor is de informatie te specifiek en zijn
de risico's (kosten) te hoog.
Een belangrijke waarschuwing bij de beoordeling van het effect van ruimtelijke clustering op
open innovatie is dat men ruimtelijke clustering niet mag verwarren met andere vormen van
proximiteit die wellicht de ruimtelijke variant kunnen vervangen. Onderzoek zal moeten
uitwijzen of fysieke nabijheid daadwerkelijk een positieve invloed heeft op open innovatie.
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3.

Open innovatie

3.1

Van gesloten naar open innovatie

Open innovatie is de tegenhanger van de zogenaamde gesloten innovatie die voor de
introductie van open innovatie binnen het leeuwendeel van de bedrijven toegepast werd.
Gesloten innovatie houdt in dat bedrijven de kennis die ze bezitten binnen de eigen
organisatie houden alvorens nieuwe ideeën middels nieuwe producten of procestheorieën
te ventileren. Het doel van deze gesloten innovatie voor bedrijven was het zo lang mogelijk
geheim houden van nieuwe kennis om de concurrentie voor te kunnen blijven. Deze vorm
van innovatie is tot op heden de meest gebezigde vorm door bedrijven en R&D afdelingen.

-

......

----

---

o

o
Fig 3.1. Open en gesloten innovatie. Vrij naar Chesbrough [2003]

Chesbrough publiceerde in 2003 echter een theorie die de innoverende gemeenschap voor
het blok zette. Zijn theorie was dat men als gesloten organisatie nooit alle kennis in huis kon
hebben en dat men al zeker niet alle nieuwe ideeën zelf kon uitvinden. De bovenstaande
figuur maakt het nadeel van gesloten innovatie eenvoudig duidelijk. Het kader stelt de markt
voor en hierin zijn de grenzen van het bedrijf aangegeven. De eigen markt wordt als het
ware verkleind doordat men alleen eigen ideeën uitwerkt. Wellicht zouden ideeën van
buitenaf (andere bedrijven of kennisinstellingen) een contributie kunnen zijn aan enkele
initiatieven die het binnen de (beperkte) grenzen van de organisatie niet halen. Vaak worden
invloeden van buitenaf echter juist als een inbreuk gezien en is men bang dat door het delen
van informatie, concurrerende bedrijven met de eer gaan strijken. Om dit fenomeen uit te
sluiten kan men ideeën en concepten patenteren, maar dit is een dusdanig specifiek middel
dat door een kleine aanpassing aan een idee of concept te omzeilen is, zeker wanneer het
idee of concept nog in de staat van ontwikkeling is. Veel grote bedrijven beschermen wel
ideeën, maar vinden volledig patenteren te omslachtig, waardoor het effect van de
bescherming van ideeën vaak als ineffectief wordt gezien [Baldwin & Hamel, 2003]. Een
actieve beschermingsstrategie is eigenlijk de enige manier om gesloten innovatie effectief te
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laten zijn, maar blijkbaar is het te ingewikkeld en kostbaar, waardoor het door veel bedrijven
niet voldoende wordt gehanteerd.
Aan het einde van de twintigste eeuw komen steeds meer nadelen van gesloten innovatie
aan het licht en zijn meer en meer bedrijven zoekende naar andere manieren om te
innoveren. Enkele erosiefactoren die gesloten innovatie bedreigen zijn: de verhoogde
mobiliteit van -met name- hoger opgeleiden (ook gerelateerd aan een flinke toename van
het aantal hoger opgeleiden), de toename van het zogenaamde private venture capital
(waardoor research vaker gecommercialiseerd wordt) en de steeds sneller transformerende
markt [Chesbrough, 2003]. Hierdoor wordt de vicieuze cirkel die gesloten innovatie in stand
hield (technologische doorbraken

-7 nieuwe producten -7 toenemende verkopen en winst

-7 toenemende investering in R&D -7 technologische doorbraken) doorbroken. Mobiliteit
van hoger opgeleide werknemers in combinatie met private venture capital werkt nieuwe
spin-offs in de hand waardoor men niet doorstroomt naar toenemende investeringen in
R&D, maar naar nieuwe acquisities die nieuwe delen van de markt aanboren . Door deze
ontwikkeling komen de voordelen van de ontwikkeling vaak niet meer ten goede aan de
initiërende onderneming, maar ontstaan er veel kleine nieuwe ondernemingen. Het creëren
van nieuwe 'business' is één van de doelen van open innovatie. De commissie Sistermans 2
typeert open innovatie als volgt: "R&D resultaten van andere bedrijven, technostarters,
universiteiten en onderzoeksinstituten worden met eigen R&D resultaten geïntegreerd tot
innovatieve producten, systemen, oplossingen en zelfs business [Commissie Sistermans in:
Smeets et.aL, 2007]. Wellicht is samenwerking dan de oplossing om deze potentie om te
zetten in succes en terreinverlies ten opzichte van de concurrentie tegen te gaan. Om open
innovatie toe te laten tot de onderneming zijn echter wel structurele aanpassingen nodig
wat betreft de organisatie van R&D. Bovenstaande figuur toont het principe van open
innovatie en maakt duidelijk welke verschillen er zijn met gesloten innovatie (Chesbrough,
2003]. Open innovatie kan alleen goed geïmplementeerd worden wanneer men als bedrijf
ondernemend bezig wil zijn: "Turning the ideas of scientists into viabie projects requires an
intrapreneurial mindset" [Kirschbaum, 2005].
Open innovatie is in eerste instantie een empirische trend die door verschillende bedrijven
op een creatieve manier geïmplementeerd moet worden. Dit kan dus voor ieder bedrijf
verschillen, alhoewel er wel een aantal uniforme effecten zijn te benoemen volgens
Vanhaverbeke et. al. [2007].

2

De commissie Sistermans heeft in september 2005 het rapport HBrainport navigator; Lissabon voorbij!" ter

verbetering van de internationale positie van de regio Eindhoven.
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Volgens Vanhaverbeke et.al. zal open innovatie in ieder geval de volgende waarde hebben
voor participerende bedrijven :
o

Toegang tot kennis: wanneer bedrijven ilil netwerken opereren, hebben ze betere
toegang tot nieuwe kennis en het benutten van de innovatieve potentie van de
organisatie.

o

Schaaleffecten: door het combineren van (financiële) middelen waarin kosten- en
risicoreductie een belangrijke rol spelen, kan nieuwe kennis ontwikkeld worden
welke onmogelijk door afzonderlijke I.eden alleen had kunnen worden ontwikkeld .

o

Totale oplossingen: door het samenwerken met verschillende partners tijdens het
waardeontwikkelingstraject is men in staat naar verhouding meer waarde toe te
voegen aan een nieuw product. Dit kan leiden tot meer toegevoegde waarde voor
klanten door het bieden van een totaaloplossing.

Uiteindelijk hoopt men door open innovatie nieuwe waardeontwikkelingen te creëren en
wordt open innovatie als potentiële nieuwe zakelijke succesfactor beschouwd.
3.2

Typen innovatie

Innovatie is een zeer veelomvattend begrip en kan op veel manieren gebruikt worden. Er
bestaan dus verschillende type n innovatie die zich van elkaar onderscheiden door het doel
dat ze hebben [Baldwin & Hamel, 2003] . De twee hoofdcategorieën zijn: innovatie gericht op
productontwilk keling en innovatie gericht op procesontwikkeling. Managers binnen een R&D
afdeling moeten bepalen met welk type innovatie men te maken heeft. Ontwikkeling binnen
nieuwe technologische domeinen (procesontwikkeling) vergt vaak meer externe informatie
of kennis dan productontwikkeling [Van de Vrande, 2007]. Ondanks dat grote multinationals
van beiden typen innovatie gebruik zullen maken kiezen ze vaak een bepaalde richting voor
de interne organisatie.
Productinnovatie is gericht op het aanpassen van een product aan de continu veranderende
markt. Dit type innovatie is sterk afhankelijk van technologische ontwikkelingen.
Om een product aan te passen aan de markt is een goede oriëntatie op de markt waarin het
bedrijf opereert noodzakelijk. Wanneer men echter het product gaat aanpassen is het
logisch dat ook de markt verandert en daarom is het voor bedrijven die productinnovatie
toepassen van groot belang verder te kijken dan de grenzen van de eigen organisatie.
Hiermee is nog voldaan aan de kwalificaties van open innovatie. De fout die veel bedrijven
maken is dat men wel geïnteresseerd is in ontwikkelingen van buitenaf, maar dat men
vergeet om zelf in ruil voor nieuwe kennis, eigen kennis af te staan [Baldwin & Hamel, 2003].
Hierdoor is de motivatie bij andere bedrijven of kenniscentra om informatie te verstrekken
vaak zeer gering. Wil men als organisatie werkelijk op een transparante manier omgaan met
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andermans informatie dan zal men ook de eigen kennis beschikbaar moeten stellen. Open
innovatie in combinatie met productontwikkeling betekent het moeten vrijgeven van
bestaande kennis van de eigen organisatie met als ris,ico er zelf geen voordeel bij te behalen.
Bedrijven moeten een goede afweging maken met wie men kennis wil delen om het risico
van inbreuk op bestaande patenten te verkleinen en voldoende potentie met het oog op
nieuwe ontwikkelingen te waarborgen [Van de Vrande, 2007].
Procesinnovatie is gericht op het aanpassen van productieprocessen volgens Baldwin en
Hamel [2003]. Dit type innovatie is volgens Baldwin en Hamel meer geschikt voor een open
innovatiestrategie, vanwege het feit dat meerdere bedrijven op hun eigen manier voordeel
kunnen hebben bij de innovatie. Bedrijven kunnen een bepaalde innovatie namelijk op een
creatieve manier binnen de eigen organisatie implementeren. Baldwin en Hamel vergeten
echter

dat

er

maar een

bepaald

deel

van

de

bedrijven

louter

bezig

is

met

productieprocessen. Procesinnovatie kan ook gericht zijn op dienstverlenende processen
welke wellicht weinig tot geen relatie onderhouden met productie op zich en waar innovatie
waarschijnlijk een veel kleinere rol speelt dan binnen bedrijven in de technologische sector.
Alvorens zich volledig aan te passen aan het open innovatiemodel zullen bedrijven voor
zichzelf uit moeten maken welk type innovatie ze voor ogen hebben en vooral met welke
partners men hierin samen een meerwaarde kan creëren. Hoewel het begerenswaardig is
om toegevoegde waarde te creëren voor de klanten zonder daarvoor de eigen organisatie te
hoeven blootleggen, is het noodzakelijk dat bedrijven hun eigen strategieën aanpassen aan
het type innovatie en de partners waarmee men samenwerkt [Gemünden, et.al., 2007]. De
manier waarop men het open innovatiemodel moet implementeren is dus afhankelijk van
het type innovatie dat men nastreeft. Wanneer uit dit onderzoek blijkt of de situatie en de
samenstelling op de HTCE geschikt is voor open innovatie kan vervolgonderzoek zich wellicht
richten op het type innovatie op de HTCE.
3.3

Open innovatie toepassen

"Men kan niet vanaf het begin de beste route naar succes uitstippelen. Niet alleen is deze
route nog niet voorspeld, zij is ook niet voorspelbaar. Geen planning of onderzoek kan
dergelijke feiten blootleggen, vanwege het feit dat ze simpelweg niet bestaan. In plaats
daarvan, moeten bedrijven experimenteren, zich aanpassen en reageren op hun omgeving"
[Chesbrough,2004]

Chesbrough doelt met het aanpassen en experimenteren op de samenwerking met andere
bedrijven, waarvan de uitkomsten niet voorspelbaar zijn, maar wel de potentie hebben om
succesvol te worden. Open innovatie heeft volgens Dodgson [2005] de potentie om
technologische onafhankelijkheid tussen bedrijven te vergroten, waardoor de betrokkenheid
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bij de ontwikkeling van nieuwe producten wordt gestimuleerd. Chesbrough en Dodgson
gebruiken vooral abstracte begrippen wanneer zij het nut van open innovatie beschrijven .
Hiermee is niet gezegd dat open innovatie niet tot concrete voordelen voor bedrijven kan
leiden, maar open innovatie is geen garantie voor succes. Vanhaverbeke et.al. [2007]
melden dat onderzoek heeft uitgewezen dat bilaterale verbanden tussen bedrijven niet
succesvol zijn; 50-75% van de samenwerkingsverbanden blijken te mislukken. Wanneer deze
getallen echter vergeleken worden met het aantal successen binnen afzonderlijke R&D
afdelingen welke veel lager liggen [Chesbrough, 2003], wordt wederom de potentie en het
nut van open innovatie bewezen. Met het aantonen van de potentie van open innovatie
ontstaat de vraag hoe deze potentie in de praktijk volledig kal1 worden ingevuld. Open
innovatie mag dan vaak als succesvol beschouwd worden, de implementatie ervan is even
vaak een uitdagend proces [Vanhaverbeke, et.al., 2007). Open innovatie vergt een sterke
betrokkenheid wil het succesvol zijn . De toegevoegde waarde van het open innovatie model
is het niet denken binnen businessmodellen, maar er op een open manier mee omgaan [Van
der Meer, 2007]. Open innovatie is dus niet alleen het model volgen, maar juist het model
op een creatieve manier toepassen binnen het bedrijf.
Ondanks het feit dat er een trendverschuiving binnen de internationale bedrijfskunde
richting open innovatie op gang komt is open innovatie niet zonder meer toepasselijk voor
ieder bedrijf of iedere innovator. Volgens Gassmann [2006) zijn er een vijftal ontwikkelingen
te onderscheiden waarmee een bepaalde sector zich in meer of mindere mate moet kunnen
identificeren om geschikt te zijn voor open innovatie, te weten: globalisatie, technologische
intensiteit, technologische fusies, nieuwe business modellen en het exploiteren van kennis.
Hiermee zegt Gassmann eigenlijk dat open innovatie vooral geschikt is voor technologische
bedrijven met een open filosofie, iets waarmee veel bedrijven zich moeten kunnen
identificeren. Christensen [2005) benoemt eveneens een viertal voorwaarden voor alle
bedrijven om open innovatie te laten slagen, te weten : het begrijpen van het globale
innovatie systeem, de aard en herkomst van het technologisch regime kennen en weten op
welke manier men innovatie moet sturen . Met andere woorden: men moet ervaring hebben
met innoveren en alle aspecten die ermee te maken hebben volledig beheersen. Wanneer
men bijvoorbeeld geen gecentraliseerde R&D afdeling binnen het bedrijf heeft zal er door
het gebrek aan onderlinge communicatie onvoldoende vertrouwen tussen onderzoekers
bestaan [Alden, 1977 in: Gassmann, 2006]. Bedrijven die open innovatie succesvol willen
implementeren binnen hun dagelijkse business moeten dus hun volledige strategie hieraan
aanpassen. Deze bedrijven moeten vooraf in kaart brengen hoe ze een open strategie willen
toe gaan passen binnen het bedrijf, want open innovatie vergt daadwer'kelijke aanpassingen
binnen de dagelijkse gang van zaken van het be<lrijf. Een actieve implementatiestrategie is

PJJ.Sroolenaers

Let's make things together?

30

TUl e

High Tech CiJmpus EIndhoven

noodzakelijk voor een succesvolle toepassing van open innovatie in een bedrijf [Christensen,
2005; Gassmann, 2006).
Natuurlijk is zo dat bij grote bedrijven de open strategie wat betreft innovatie vooral binnen
de R&D afdeling geïmplementeerd moet worden, maar wel met als extra voorwaarde dat
het R&D van het bedrijf intensief contact onderhoudt met het management. Een belangrijke
consequentie van het open innovatie model is het feit dat binnen alle industriële sectoren,
innovatie een vroege interactie tussen wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe
businessmodellen vraagt, net zoals een vroege interactie tussen technologische uitvindingen
en potentiële nieuwe markten. Hierdoor wordt wetenschappelijke kennis omgezet in
maatschappelijk economische waarde [Berkhout, 2006) .
De belangrijkste voorwaarde voor bedrijven om succesvol te innoveren middels het open
innovatie model' is echter waarschijnlijk het hebben van de juiste mensen op de juiste plaats.
Gemünden, Salomo en Hölzle [2007] verwoorden deze theorie het beste: "in times of
worldwide open innovation arenas, this requires open innovators". Deze zogenaamde open
innovators of champions zoals Schon [1963 in: Gemünden, et.al., 2007) ze noemt moeten
een aantal belangrijke functies combineren om zodoende als spin in het web van de
innovatie te kunnen fungeren. Zij moeten grenzen verleggen, externe kennis importeren en
de wensen en eventuele innovatieve ideeën van klanten bij de innovatie betrekken .
Concluderend kan worden gesteld dat open innovatie meer is dan een model wat men als
bedrijf binnen haar strategie kan opnemen. Open innovatie is geen deel van een strategie,
maar is een strategie op zichzelf en om deze strategie succesvol uit te dragen is het van
cruciaal belang dat men als bedrijf de juiste mensen benoemt om deze strategie te
implementeren. Deze zogenaamde champions zijn de sleutelfiguren binnen de organisatie
en bepalen voor een groot deel de mate van succes van open innovatie binnen een bedrijf.
Er moet een duidelijke hiërarchie bestaan binnen een R&D afdeling of deel van het bedrijf
dat zich met open innovatie tracht bezig te houden. Deze hiërarchie is noodzakelijk om de
open innovatiestrategie te implementeren en te behouden, maar mag nooit de creativiteit
van de innovators in de weg staan. Het succes van het toepassen van open innovatie is
afhankelijk van de mate waarin de open innovatiestrategie wordt toegepast binnen het
bedrijf, het onderlinge vertrouwen van de onderzoekers in elkaar en een consequente
houding ten aanzien van de strategie, welke door een hiërarchische structuur van de
organisatie gewaarborgd kan worden .
3.4

Open innovatie en eigelildomsrechten

Vanaf de introductie van het open innovatiemodel is er een spanningsveld ontstaan tussen
open

innovatie

en

industriële

eigendomsrechten.

De

theorie

achter

industriële

eigendomsrechten is namelijk dat men kennis beschermt en afbakent. Deze theorie staat
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echter loodrecht op het open innovatiemodel, waarin juist wordt getracht kennis naar
buiten te brengen. Er zal dus een oplossing gevonden moeten worden voor deze
tegenstelling, want in de huidige wereld is weinig succes mogelijk zonder industriële
eigendomsrechten (IPR's), terwijl men ook de voordelen van open innovatie optimaal wil
kunnen benutten. Met andere woorden: het succesvol toepassen van open innovatie kan
alleen wanneer men een oplossing heeft gevonden voor het omgaan met IPR's. Het openen
van het innovatieproces vraagt om nieuwe managementstijlen en systemen, aangepast om
de potenties van open innovatie te benutten en de risico's te beperken

~ Gassmann,

2006].

Een groot verschil zit volgens Van der Meer (2007) in de grootte van het bedrijf. Hij maakt
hierbij onderscheid tussen relatief grote en kleine bedrijven om dit verschil duidelijk te
maken: "Er is een verschil tussen grote innovatieve bedrijven en kleine innovatieve
bedrijven. Grote bedrijven zijn vaker geneigd om een gesloten houding aan te nemen,
wanneer innovaties succesvol lijken te gaan worden ."
In het geval van relatief kleine bedrijven bieden nieuwe managementstijlen een aantal
kansen wanneer open innovatie en patentstrategieën worden gecombineerd [Ha nel, 2006).
Aangezien het patenteren van kennis een zeer tijdrovende en kostbare aangelegenheid is,
waardoor men in onzekere fases van het innovatieproces het gebruik ervan wil beperken,
heeft men als relatief klein bedrijf meer mogelijkheden om in een vroeg stadium van de
innovatie samen te werken en is het mogelijk de kosten en lasten van patenteren te delen
en risico's te spreiden [Hanel, 2006].
Voor relatief grotere internationaal georiënteerde bedrijven is de situatie anders. Zij zullen
in een vroeg stadium toch vaker proberen om eigen IPR's te verkrijgen en moeten derhalve
meer rekening houden met de risico's van deze strategie. (Christensen, 2005) geeft net als
Chesbrough aan dat de 'innovation race' erg veel onduidelijkheden bevat en dat het begin
en einde niet vast ligt. Dit maakt het voor de deelnemende partijen nog moeilijker om
tijdens het innovatieproces kennis vast te leggen en te beschermen. In een vroeg stadium
van het innovatieproces is het volgens Van de Vrande [2007] aan te raden om
businessmodellen te gebruiken die omkeerbaar zijn en een mindere mate van toewijding
vragen. Managers moeten gedegen rekening houden met een mate van onzekerheid [Van
de Vrande, 2007) . De marktwaarde van een bedrijf binnen een technologie-intensieve
branche wordt steeds vaker afgeleid van het aantal patenten dat een bedrijf bezit in plaats
van het aantal fysieke producten dat men afzet op de markt [Hanel, 2006]. Bedrijven
gebruiken IPR's steeds vaker als strategische elementen binnen hun businessmodellen. Het
aantal patenten is wereldwijd in de periode 1996-2004 toegenomen met meer dan 25% per
jaar [Gassmann, 2006) . IPR's worden dus steeds belangrijker en vanwege de potentiële
voordelen van open innovatie die men ook wil benutten is de combinatie van beiden
onafwendbaar. West et.al. (2006) geven in onderstaande tabel aan dat er voor verschillende
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typen bedrijven met verschillende soorten R&D structuren verschillende oplossingen zijn om
te profiteren van IPR's.
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Fig 3 .2: 'Open bron ' strategieën als oplossingen voor open innovatie. [West, et.al., 2006J

Eén van de succesfactoren voor open innovatie die meetbaar moet zijn tijdens het feitelijke
onderzoek is dus de omgang van bedrijvencluste;rs met IPR's. Vooral wanneer bedrijven op
een informele manier met elkaar samen blijken te werken door toevallige ontmoetingen op
bijvoorbeeld een campus zullen er duidelijke interne afspraken gemaakt moeten worden
over de te voeren strategie met betrekking tot IPR's.

3.5

Conclusies

literat uuronderzoek over open innovatie maakt duidelijk dat bedrijven die volgens dit model
willen werken aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden maken het
mogelijk om het open innovatiemodel op een succesvolle manier binnen het bedrijf te
implementeren. De volgende voorwaarden zijn cruciaal voor een goede implementatie van
het open innovatiemodel binnen een bedrijf (of R&D afdeling van een bedrijf) :
o

De open innovatiestrategie moet binnen het gehele bedrijf, maar vooral binnen de
volledige R&D afdeling de leidraad voor de toekomstige business worden.

o

Een bedrijf moet de juiste personen (champions) op de juiste plaats binnen de R&D
afdeling aanstellen om de implementatie van de open innovatiestrategie te
coördineren .

o

De open innovatiestrategie zal door de champions binnen het bedrijf op een
creatieve manier moeten worden geïmplementeerd, vanwege het feit dat ieder
bedrijf deze strategie op haar eigen manier moet volgen (afhankelijk van type
innovatie en andere bedrijfsstrategieën).
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o

leder bedrijf dat pretendeert een open innovatiestrategie binnen het bedrijf
toegepast te hebben zal een open en ondernemende houding ten opzichte van hun
partners aan moeten nemen.

Wanneer bedrijven aan bovenstaande voorwaarden voldoen kan men beginnen met de
implementatie van het open innovatiemodel. Eventuele successen zijn hiermee nog niet
gegarandeerd en verder onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre de aanwezigheid van
een bedrijf op een science parc bijdraagt aan het succes van een open innovatiestrategie. Dit
eventuele

succes

kan

alleen

beschouwd

worden,

wanneer

open

innovatie

geoperationaliseerd wordt. Door operationalisatie van het abstracte begrip open innovatie
kan een praktisch toetsingsmodel opgesteld worden aan de hand waarvan een case studie
op de HTCE mogelijk wordt, welke de effecten van een science parc op open innovatie in
kaart brengt.
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4.

Onderzoeksopzet

4.1

Inleiding

De literatuur leert welke effecten en variabelen verband houden met open innovatie en
ruimtelijke clustering. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke variabelen nuttig kunnen
zijn voor het onderzoek en op welke manier de variabelen verband houden . Er zal worden
aangegeven waar andere onderzoeken te kort schoten en hoe dit onderzoek probeert het
effect van ruimtelijke clustering op open innovatie te achterhalen.
4.2

Variabelen gerelateerd aan kennis delen

Eerdere onderzoeken naar clusters houden zich vooral bezig met kennis delen . Azeredo
[2006] bijvoorbeeld heeft zich vooral bezig gehouden met delen van kennis binnen de HTCE .
Het delen van kennis is een goede basis voor innovatie, maar zal op zichzelf nog geen
innovatie opleveren. Binnen dit onderzoek zal het zoeken naar kennisdeling dus niet het
hoofddoel zijn. Het doel is het effect van ruimtelijke clustering op open innovatie in kaart
brengen. Open innovatie blijkt echter meer te zijn dan alleen het delen van kennis en binnen
dit hoofdstuk zullen alle aspecten van open innovatie aan bod komen. Azeredo [2006] heeft
innovatie op science parcs onderzocht aan de hand van een aantal begrippen met een
duidelijke relatie tot kennis delen. Aan de hand van onderstaande onderzoeksopzet (figuur
4.1) heeft hij getracht het effect van ruimtelijke clustering op kennisdeling in kaart te
brengen .

Contingency variables
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Fig. 4.1: Onderzoeksopzet Azeredo [2006J
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In bovenstaande fi.guur komen veel kenmerken zoals beschreven in hoofdstuk 2.5 terug.
Azeredo heeft er echter nog zogenaamde contingency variabelen aan toegevoegd. Hiermee
worden omstandigheden bedoeld die zich binnen een cluster voordoen, terwijl deze niet
vooraf te waarderen zijn. Verder zijn deze zogenaamde contingency variabelen afhankelijk
van de locatie waar het onderzoek is gedaan. In het onderzoek van Azeredo is evenals in dit
onderzoek de HTeE de onderzoeksomgeving en dus worden enkele variabelen getoetst die
van toepassing zijn op de situatie zoals deze is op de HTeE. Deze onvoorziene effecten welke
duidelijk gerelateerd zijn aan de aanwezigheid binnen een cluster zijn zeer belangrijk voor de
situatie binnen een cluster wanneer ze een positief effect hebben op open innovatie. Alle
variabelen die in figuur 4.1 aan bod komen, zullen tijdens het onderzoek naar de invloed van
clustering op open innovatie aan bod komen. Het verschil met vorige onderzoeken is echter
het feit dat de situatie op de campus zo veel mogelijk vergeleken wordt met de situatie
buiten de campus. De meeste respondenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt
hebben veel ervaring binnen en buiten de HTeE. Hiermee kunnen achteraf nog geen
definitieve uitspraken gedaan worden over het verschil tussen op of niet op de HTeE, maar
kan wel een eerste aanzet gegeven worden voor verder onderzoek. Dit onderzoek is er op
gericht om effecten te beschrijven die zich op de HTeE voordoen, en welke beïnvloed
worden door ruimtelijke clustering. De specifieke kenmerken van de situatie op de campus
zullen een belangrijke rol spelen tijdens het onderzoek.
4.3

Variabelen gerelateerd aan open innovatie

Onderstaande figuur geeft alle afhankelijke variabelen weer die verband houden met open
innovatie en ruimtelijke clustering. De variabelen die uit de literatuur naar voren zijn
gekomen zijn samengevoegd in één figuur. Deze figuur 4.2 op de volgende pagina dient als
rode draad gedurende het onderzoek. De variabelen zijn ingedeeld in verschillende groepen
die ook steeds terugkomen tijdens dit onderzoek. Aan de hand van deze figuur zal
uiteindelijk een interview opgesteld worden om de verbanden tussen open innovatie en
ruimtelijke clustering in kaart te brengen. Naast de variabelen die Azeredo [2006] gebruikt
(figuur 4.2) bij zijn onderzoek, zijn er uit de literatuurstudie nog een aantal andere
variabelen naar voren gekomen die van groot belang zijn om het effect van ruimtelijke
clustering in kaart te brengen . Azeredo stelt binnen zijn onderzoek kennisdeling centraal
terwijl dit onderzoek het effect van ruimtelijke clustering óp kennisdeling centraal stelt.
Kennisde ling wordt binnen dit onderzoek echter niet genoemd, het wordt binnen dit
onderzoek omschreven als open innovatie. Het verschil tussen onderzoek naar kennisdeling
en open innovatie is dat niet alleen kennisdeling wordt onderzocht, maar ook de manier
waarop kennisdeting wordt bewerkstelligd. Volgens Spruijt [2007] zijn er een aantal
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kenmerken van open innovatie (kenmerken van open innovatie in figuur 4.2) binnen
regionale netwerken zoals de HTCE, te weten; sterk vertrouwen tussen partners onderling,
sterke identiteit van het regionale netwerk, diversiteit in kennis, hoge kennisdichtheid, de
beschikking over verre informele contacten en decentralisatie van het netwerk. Deze
effecten zullen ook als variabelen getoetst worden tijdens het onderzoek. Het verschil met
de variabelen van Spruijt en die van Azeredo is de mate van abstractie.

Variabelen gerelateerd aan 0.1.
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Fig. 4.2: Onderzoeksvariabelen

Blijkbaar spelen niet alleen feitelijke situaties zoals de infrastructuur en de overeenkomsten
tussen bedrijven binnen clustering een rol, maar ook een aantal minder duidelijke effecten
als wederzijds vertrouwen en iden.titeit van het netwerk. AI deze Uiteenlopende variabelen
moeten tijdens het onderzoek aan bod komen omdat ze allen op een bepaalde wijze
verbonden zijn met open innovatie. Zoals eerder in hoofdstuk 3 verteld is, is open innovatie
niet alleen een model, maar ook een bedrijfscultuur. Het woord cultuur geeft al aan dat
open innovatie niet alleen kan ontstaan uit ruimtelijke kenmerken, maar ook afhankelijk is
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van de gemeenschappelijke instelling van diegenen die voor open innovatie moeten zorgen,
in deze; de werknemers op de HTCE.
Open innovatie mag dan een op zich staand model zijn, het dient natuurlijk nog een hoger
doel. Open innovatie is een middel om verschillende doelen te bereiken. Het belangrijkste
uiteindelijke doel is waarschijnlijk waardecreatie. Waardecteatie (output volgens Westhead
[1997]) zou het hoofddoel moeten zijn en innoveren de sleutel tot het doel. Innoveren op
zich levert namelijk geen waardecreatie op, men zal altijd de toetreding tot de markt als
eindpunt van de ontwikkelingen op een science parc moeten blijven beschouwen .
Waardecreatie wordt in de hedendaagse internationale businesswereld vooral bepaald door
IPR's (International Property Rights). Het aantallPR's dat een bedrijf via open innovatie op
een science parc verkrijgt is dan ook een belangrijke, zo niet, de belangrijkste graadmeter
voor het succes van science parcs met betrekking tot open innovatie. Een andere
graadmeter is het aantal spin-offs dat door de combinat,ie van ruimtelijke clustering en open
innovatie wordt gecreëerd. Volgens Westhead [1997] wordt het aantallPR's wereldwijd het
meeste gebruikt om de output van open innovatie te meten, maar moet men niet vergeten
het aantal nieuwe producten en/of diensten en spin-offs bij de beoordeling van de output
van open innovatie mee te nemen. De variabelen die verband houden met waardecreatie
vallen in figuur 4.2 onder het kopje 'resultaten van open innovatie'.
Bovenstaande variabelen worden tijdens het onderzoek ook gebruikt om open innovatie te
verkennen op de campus. Wanneer er uiteindelijk iets gezegd moet worden over de effecten
van ruimtelijke clustering op open innovatie, moet namelijk wel eerst verkend worden dat
op de HTCE open innovatie plaatsvindt. Wanneer er op de HTCE open innovatie plaatsvindt
en er een relatie is tussen ruimtelijke clustering en open innovatie, moeten de waarden van
de afhankelijke variabelen veranderen ten opzichte van de situatie zonder ruimtelijke
clustering, bijvoorbeeld de variabele 'vertrouwen in partners'. Het vertrouwen in partners is
van groot belang voor open innovatie. Ruimtelijke clustering zou dus het vertrouwen in
partners positief moeten beïnvloeden om op die manier een positief effect te hebben op
open innovatie. Op deze manier moet van alle afhankelijke variabelen bepaald worden, op
welke manier ze open innovatie beïnvloeden en in hoeverre ruimtelijke clustering hier aan
bijdraagt.
4.4

Onderzoeksstrategie

Dit onderzoek naar het effect van ruimtelijke clustering op open innovatie is een exploratief
onderzoek. :Er is wel' kennis die verbanden tussen variabelen gerelateerd aan ruimtelijke
clustering of open innovatie suggereert, maar het is niet bekend op welke manier deze
variabelen verband houden. Het is dus belangrijk de eventuele verbanden een eerste keer te
beschrij~en

alvorens er onderzoek kan worden gedaan naar kwantitatieve waarden van deze
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verbanden. Dit onderzoek is er op gericht deze gesuggereerde verbanden te benoemen en
te beschrijven. Hiertoe wordt er een kwalitatief onderzoek opgesteld naar de eventuele
verbanden tussen de afhankelijke variabelen gerelateerd aan ruimtelijke clustering en open
innovatie.
Aangenomen wordt dat de bedrijven op de HTCE zich met een doel op die speciale locatie
hebben gevestiRd. Dit doel zal echter niet bij aUe bedrijven overeenkomenl en dus zullen ook
de meningen van de bedrijven over de HTCE als werkomgeving verschillen. Philips is de grote
initiator van de campus en zal zeker deel moeten uitmaken van het onderzoek. Philips heeft
namelijk de campus op een bepaalde manier ingericht en heeft een aantal voorwaarden en
omstandigheden geschapen waarmee alle andere gebruikende bewoners rekening moeten
houden. Verder is het van belang een aantal bedrijven te selecteren die een bepaalde
synergie hebben met Philips, vanwege de homogeniteit tussen samenwerkende bedrijven.
Homogeniteit is

belangrijk vanwege

de vergrote kans

op samenwerking en

dus

kennisoverdracht tussen bedrijven. Wanneer echter alleen bedrijven geselecteerd worden
die continu met elkaar samenwerken wordt er een situatie gesuggereerd waarin ruimtelijke
clustering een ondergeschikt effect heeft vanwege de verregaande afspraken die men
onderling al heeft gemaakt. Het doel is namelijk om te onderzoeken in hoeverre ruimtelijke
clustering samenwerking in de hand werkt. Wanneer bedrijven echter verregaande
afspraken hebben gemaakt over intensieve samenwerking wordt het eventuele effect van
ruimtelijke clustering wellicht overgeslagen. Er moet dus een verband bestaan tussen een
innovatie-initiatief en de aanwezigheid op de campus. Dit verband zou per bedrijf op de
campus kunnen verschillen. Er moeten dus ook (kleinere) bedrijven aan het onderzoek
deelnemen welke niet direct een relatie met Philips hebben. Verder is er op de HTCE nog
een groep bedrijven welke qua technologie niet op de campus thuishoort, maar met andere
doelen richting de campus is verhuisd (www.hightechcampus.nl). Waarschijnlijk betreft dit
een groep toeleveranciers van bedrijven op de campus.

o

Bestaande relaties tussen

,,

bedrijven op de campus

o

Nieuwe relaties tussen bedrijven
door de aanwezigheid op de

/

--__0"--"",
..•...•

~

~',\

\

_._._._- Grenzen van de HTCE
Nieu_ relaties

Nieuwe relaties tussen bedrijven
Bestaande relaties

door toevoeging van nieuwe
bedrijven op de campus

PJ.J.Smolenaers

"

°
\

'

"
'
0 -0

campus

o

'
Uf

,Á'

o

Philips
PhWips Par1ners

Toeleveranoern

o \J

Andere bedrÎJven

Fi.g 4.3: Relaties op binnen de HTCE [Azeredo 2006]

Let's make things together?

39

TUle

High Toch

Camp~

Eináhov~n

Er kunnen dus verschillende bedrijven en relaties tussen bedrijven op de campus
onderscheiden worden. Verschillende relaties tussen bedrijven kunnen verschillende
effecten hebben op open innovatie. Om een volledig resultaat te verkrijgen worden
verschillende typen bedrijven bij het onderzoek betrokken. Waarscllijnlijk zullen de grote
bedrijven op de campus met een omvangrijke R&D afdeling anders scoren op het gebied van
open innovatie dan kleine bedrijven met een zeer specifieke technologie. Uiteindelijk zijn
contacten tussen bedrijven onderling de belangrijkste praktische input om open innovatie te
kunnen bereiken. Alle mogelijke contacten worden in een matrix geplaatst en per contact
wordt geanalyseerd in hoeverre het contact optimaal benut wordt ten aanzien van open
innovatie.
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Interviewverantwoording

5.1

Inleiding

IS

Eindhoven

De HTCE is een science parc door Philips opgezet met een specialisatie in hoogwaardige
technologische ontwikkeling. Op de HTCE bevinden zich een groot aantal bedrijven die zich
bezighouden met de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van high tech elektronica.
Door deze gemeenschappelijke core-business ontstaat op de campus een situatie waarbij
onderlinge communicatie van groot belang lijkt te zijn. De HTCE heeft dus in ieder geval als
kenmerk dat er een grote mate van homogeniteit bestaat tussen haar bewoners. Er is
voldoende potentie op de campus aanwezig om open innovatie (zie hoofdstuk 3) te laten
slagen, maar de vraag is in hoeverre deze potentie benut wordt. Sinds het begin van de
bouw van de HTCE geniet deze veel publiciteit. Een sterke naam binnen een technologische
regio is belangrijk voor het succes van een campus, waardoor deze publiciteit wellicht een
goed effect heeft op het succes van de campus. Een aantal andere belangrijke kenmerken
van open innovatie en
hierboven

ruimtel i~ ke

beschreven

clustering spelen een rol tijdens het onderzoek, maar de

kenmerken

rechtvaardigen

de

keuze

van

de

HTCE

als

onderzoeksomgeving.
5.2

Respondenten

Als onderzoeksomgeving is gekozen voor de HTCE en dus zullen de respondenten allen
moeten behoren tot de HTCE. De HTCE bestaat officieel uit ongeveer 50 bedrijven en
instellingen (zie bijlage 1) en dit zijn dus de potentiële respondenten voor het onderzoek. Na
enig onderzoek, waarbij de conceptvragen uit het interview werden voorgelegd aan enkele
(klei l1e) bedrijve Il op de HTCE, bleek echter dat lang niet alle bedrijven intensief met elkaar
samenwerken. Dit gegeven zal later worden meegenomen tijdens het beoordelen van de
resultaten van het onderzoek, maar heeft er ook toe geleid de bedrijven die in aanmerking
komen voor het onderzoek iets selectiever te kiezen. In ieder geval behoort Philips tot de
groep noodzakelijke respondent.en vanwege hun centrale rol op de campus. De belangrijkste
partners van Philips op de campus behoren ook tot de respondenten vanwege het feit dat
de mate van samenwerking tussen deze partijen en Philips waarschijnlijk hoger is dan met
andere partijen op de campus. De overige respondenten zijn willekeurig gekozen op de
campus om een hoge mate van validiteit te kunnen waarborgen. Wanneer de lijst met
bedrijven en instellingen op de HTCE nader wordt bestudeerd valt op dat er veel bedrijven
op de HTCE gehuisvest zijn die niet met innovatie bezig zijn, maar die vooral een
ondersteunende rol hebben, bijvoorbeeld detacheringsbureaus en campus logistics. Deze
bed rijven of instellingen Zijn wel van waarde voor een complete HTCE, maar niet als het gaat
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om de mate van innovatre te beoordelen. Hierdoor wordt de lijst potentiële respondenten
korter en blijven er ongeveer 40 bedrijven en instellingen over. Om een reëel beeld van de
situatie op de HTCE te kunnen vormen wordt getracht er hier minimaal tien van te betrekken
bij het onderzoek.
In de conclusies van hoofdstuk drie is naar voren gekomen dat bepaalde personen binnen
het bedrijf belangrijk zijn om open innovatie binnen een organisatie te implementeren en te
beheren, zogenaamde champions. Bij de keuze van een respondent zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden met de mogelijkheid deze personen te spreken te krijgen. In
hoeverre deze champions open innovatie geïmplementeerd hebben blijkt uit de bekendheid
van de te behandelen variabelen tijdens het interview.
5.3

Interviewverantwoording

In paragraaf 5.2 is al benadrukt dat er veel verschillen bestaan tussen de bedrijven op de
HTCE. Toch is het noodzakelijk dat alle respondenten alle vragen van het interview zo goed
mogelijk kunnen beantwoorden en dat alle variabelen uit figuur 4.2 uit hoofdstuk vier
vertaald worden naar een vraag in het interview. Ook zijn er enkele verbanden tussen
bepaalde variabelen die onderzocht moeten worden en dus tijdens de vraagstelling naar
voren moeten komen. De verschillende vakken uit figuur 4.2 zullen afzonderlijk tijdens het
interview aan bod komen en de bijbehorende vragen zullen in de zelfde volgorde worden
verantwoord. Het belangrijkste aspect van de vraagstelling wat steeds naar voren komt is
het verschil tussen de situatie op de HTCE en de eventuele situatie, voor zover bekend,
daarbuiten.
De variabelen die verband houden met open innovatie en ruimtelijke clustering of een
combinatie

van

beiden

worden

tijdens

het

interview

ingedeeld

in

groepen.

Te

onderscheiden zijn de volgende groepen; netwerk, omgeving, continge'ncy variabelen,
interne afspraken en infrastructuur. Verder zijn er nog een tweetal groepen variabelen te
onderscheiden die de resultaten en kenmerken van open innovatie beschrijven, te weten:
kenmerken van open innovatie en resultaten van de HTCE. Een volledige versie van het
interview is te vinden in bijlage 3.
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Uitwerking deel 1: Algemeen

5.3.1

In eerste instantie wordt gevraagd naar enkele basisgegevens van de ondervraagde
bedri~ven.

Van belang is om een inschatting te maken van de eventuele ervaring en de

functie van de ondervraagde. Een bepaalde ervaring is gewenst om het verschil tussen 'on'
en 'oft' campus te kunnen illustreren. De locatie van het bedrijf op de HTCE in combinatie
met de eventuele contacten van het bedrijf op de HTCE helpt later het verband tussen beide
variabelen te beschrijven. Het aantal werknemers geeft de grootte van het bedrijf weer
waardoor een verband kan worden beschreven tussen de grootte van het bedrijf, het aantal
contacten op de campus en de mate waarin men bekend is met open innovatie. Het
vermoeden bestaat namelijk dat de grotere bedrijven op de campus meer met open
innovatie bezig zijn dan kleinere. De volgende vragen hebben als doel een eerste inschatting
van het bedrijf te kunnen maken aan de hand van enkele algemene gegevens:

L

"Iroemeen :
•

Ia

•

Or.1t _ (\

t UI

"1.

de HT

•
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5.3.2

Uitwerking deel 2: Netwerk

Het netwerk van de bedrijven kan van van grote invloed zijn op de mate van open innovatie
binnen de organisatie. Het is van belang te weten hoeveel contacten de respondenten
binnen de HTCE onderhouden en dit aantal te vergelijken met de situatie buiten de HTCE.
Natuurlijk is deze vergelijking 'oneerlijk' door de relatief geringe omvang van de HTCE, maar
het is wel van belang een inzicht te verkrijgen in verhouding van het aantal contacten binnen
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en buiten de grenzen van de HTCE. Deze verhouding geeft namelijk een indicatie van de
betrokkenheid van de respondent met de HTCE.
De literatuur over open innovatie en ruimtelijke clustering onderschrijft het belang van het
hebben van een informeel netwerk naast het zakelijke, formele netwerk. Wanneer dit
informeel netwerk kan bijdragen aan de ontwikkeling van open innovatie binnen een
organisatie is het belangrijk dit informeel netwerk in kaart te brengen. Natuurlijk moet de
grootte van het informeel netwerk 'on' en 'off' de HTCE in verband worden gebracht met de
aanwezigheid op de campus. Met andere woorden: draagt aanwezigheid op de HTCE bij aan
de ontwikkeling van een informeel netwerk. Het is dan ook van belang de respondent te
vragen in hoeverre men zelf waarde hecht aan dit informeel netwerk, want dit is weer een
andere indicatie betreffende het belang van dit netwerk.
Met een populatie van ongeveer 40 bedrijven en instellingen is het niet ondenkbaar dat
sommige bedrijven vele contacten onderhouden op de HTCE. Toch is het belangrijk te weten
met welke bedrijven men het meeste contact onderhoudt, vandaar dat de respondent
gevraagd wordt met welke bedrijven men het meeste contact heeft en waarom . De
populatie bedrijven en instellingen op de HTCE is namelijk zeer divers en er wordt bij de
beoordeling van de resultaten onderscheid gemaakt tussen partners op het gebied van
innovatie, kennisinstituten en toeleveranciers. Onderstaande vragen hebben betrekking op
het netwerk van de respondent en helpen het netwerk te beschrijven.
Netwer~
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•

U
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5.3.3

Uitwerking deel 3: Omgeving

Met de omgeving worden de bedrijven bedoeld op de HTCE waarmee de respondent in
theorie zou kunnen samenwerken. Volgens de literatuur is er diversiteit nodig binnen deze
omgeving om voldoende spanningsveld te creëren, ten einde innovatie buiten de grenzen
van de eigen organisatie aantrekkelijk te maken. Hoewel de woorden diversiteit en
homogeniteit aanvankelijk een tegengesteld karakter hebben zijn beiden onontbeerlijk voor
een goede innovatiecultuur binnen een science parc. Voldoende homogeniteit is belangrij k
om voldoende raakvlakken tussen de verschillende bedrijven en instellingen op de HTCE te
verzekeren. De mate van homogeniteit en diversiteit op een science parc kan altijd beter,
vandaar dat respondenten niet gevraagd wordt in hoeverre men tevreden is met het huidige
niveau. Het is meer van belang te onderzoeken of de mate van homogenit eit en diversiteit
afwijkt van de situatie buiten de HTCE. Vanwege dit belang zal respondenten gevraagd
worden beide begrippen te beoordelen aan de hand van de huidige situatie op de campus
door middel van de volgende vragen :

3.

Omgevimg
•

Is homogen iteit binne ~ cie' b edr' I\~ n op de HTC1: be vorcle~e nd veror het del en van Ke llnis?

•

Is er volgens u een magere ma-te van lI1omogE'fliteit
ten opzichte van de omgeving bu iten de Irli rCf?

bin ne,~

de ve ~ sdlill ellde

becl ~ ijvell

op' de H I CE

Is divers eit V 3 1~ kE'llnis binnen de: bed r ijven op de HlTCE bf.'vorderend voor het delt'fl v,'n ken nis?
i Uitleg: door 110ge dlchtheid VJn bedrij \l.en)

Is er 'Iol gen5 u ee n hogere mate van diveJ'sll eit in !ten nis b noen d ve.rschilt nde bedrij ven oro' de
Hl ([ te n opzichte VJn de. omgeving ID ui,l en de H l Cl: ?

5.3.4

Uitwerking deel 4: Contingency variabelen

De volgende vragen hebben betrekking op de unieke situatie van de HTCE zelf. Aangezien
ieder science parc unieke eigenschappen heeft en deze eigenschappen effect kunnen
hebben op· de mate van open innovatie op het science parc, is het van belang deze duidelijk
te beschrijven . Bijvoorbeeld het effect van het campus management is erg bepalend voor het
innovatieklimaat op een science parc en dient derhalve goed omschreven te worden.
Hiertoe wordt gevraagd naar de invloed van het campusmanagement op de situatie voor
wat betreft open innovatie voor de respondenten op de campus. Een belangrijk fenomeen
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wanneer het gaat om open innovatie is kennisdeling. De vragen aangaande het
campusmanagement zullen dan ook vooral betrekking hebben op het delen van kennis
tussen bedrijven onderling.
Naast het campusmanagement en haar bezigheden en taken is het van belang andere
unieke eigenschappen van de HTCE te beschrijven . Van belang zijn dan de eventuele
aanwezigheid van kenniscentra. Verder draagt de aanwezigheid wellicht bij aan een
vergrootte beschikbaarheid aan relevante kennis . Wellicht zijn er andere omstandigheden
op de HTCE die op de één of andere manier volgens de respondenten bijdragen aan
onderlinge kennisdeling en deze omstandigheden zijn in dat geval erg belangrijk tijdens de
beoordeling van de campus. Door middel van de volgende vragen wordt getracht de
omstandigheden op de campus met betrekking tot kennisdeling en de invloed van het
campusmanagement hierop te beschrijven:

Andere aspette", {EO'fltlnr,ency va., iabelen
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Uitwerking deelS: Kenmerken van open innovatie

Naast variabelen die vooral campusgerelateerd zijn is het ook belangrijk een soort van
terugkoppeling te maken naar de mate van open innovatie. Om het 'volgorde effect' [Baarda

& De Goede, 2001] te voorkomen worden deze vragen midden in het interview geplaatst.
Zodoende is de respondent niet belast met alle variabelen en aspecten die eerder in het
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interview aan bed zijn gek.omen, maar w.ordt het wel duidelijk h.oe de vragen in de context
van het .onderzoek passen. De verschillende kenmerken van .open inn.ovatie werden tijdens
de vraagstelling eek niet in verband gebracht met .open inn.ovatie .om een zo eerlijk m.ogeli1jk
antw.o.ord te verkrijgen . De literatuurstudie veerafgaand aan dit .onderzeek heeft het
verband tussen de verschillende kenmerken en .open inn.ovatie al aanget.oond dus deze
verbanden werden bij veerbaat al gelegd. Het is dus in deze fase van het .onderzeek van
belang een inschatting te maken van de bekendheid van deze kenmerken en de eventuele
ervaring met deze kenmerken ten aanzien van de aanwezigheid van de resp.ondent .op de
HTCE. Desgewenst werden de begrippen die in de verschillende vragen naar veren k.omen
nader teegelicht . Bij de meeste kenmerken w.ordt gevraagd naar het effect van de
kenmerken, vanwege het feit dat deze kenmerken meerdere effecten kunnen hebben. Bij
enkele kenmerken, zoals het vertrouwen in c.ontacten en de decentralisatie van het netwerk
w.ordt niet naar het effect van het kenmerk gevraagd, .omdat het effect van deze kenmerken
ver.ondersteld mag werden. Onderling vertr.ouwen zal immers geen negatieve invl.oed
hebben .op de mate van .open inn.ovatie. Deze vraagstelling is .ontstaan deer het feit dat van
enkele kenmerken van .open inn.ovatie, te weten: gemeenschappelijke identiteit, h.oge
kennisdichtheid en diversiteit van kennis ver.ondersteld mag werden dat zij zich .op de HTCE
veerdeen, terwijl het vertr.ouwen in c.ontacten en de decentralisatie van het netwerk een
veel mindere mate van waarschijnlijkheid bezitten. De velgende vragen werden gebruikt .om
de verschillende effecten van de kenmerken van .open inn.ovatie te beschrijven .

5.

Kenmerk.en van open innovatie
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Uitwerking deel 6: Resultaten van de HTCE

Voor dit deel geldt hetzelfde als voor het vorige deel. De vragen komen in een onverwacht
deel tijdens het interview naar voren om de respondent niet een bepaalde richting in te
sturen. Voor de veronderstelde resultaten geldt dat ze alleen relevant zijn tijdens de
uitwerking van de resultaten wanneer ze heel kort en eenvoudig behandeld worden.
Wanneer de vraag gerelativeerd zou worden zou de respondent te snel neigen naar een
positief of bevestigend antwoord. Om de respondent toch enige vrijheid te geven bij het
beantwoorden van de vragen zijn er bewust geen ja/nee vragen van gemaakt.

Draagt aanwezigheid op d e H TCE bij aa n een verhoogó aalilual nutt ige idee('n volgen S LI ?'

Draagt aanwe zighei d op de Hl Ct bij a'a n een vermoogcl adnl al patent er.! of Ip·s volgens \(j'

Draagt aanwezigheid op de H TC~ bij Jan een verhoogd aantal niE'lLw~ prodIJC1Em 01 clie "s~en
'Jo l 'en s u'

5.3.7

Uitwerking deel 7: Interne afspraken

Om de situatie op de HTCE te kunnen vergelijken met iedere situatie buiten de HTCE is het
noodzakelijk alle kenmerken van de situatie op de HTCE te beschrijven. Eerder zijn al vragen
aan bod gekomen die het campusmanagement en de eventuele aanwezigheid van
kennisinstellingen op de HTCE beschreven. Het open innovatiemodel creëert volgens de
literatuur een spanningsveld tussen het delen van kennis tussen bedrijven onderling en het
beschermen van kennis. Hierover zijn naar alle waarschijnlijkheid afspraken gemaakt tussen
bedrijven onderling of op campusniveau . De aard van deze afspraken is belangrijk voor het
onderzoek alsmede het effect dat deze eventuele afspraken hebben op het delen van
kennis. Ook afspraken over eventuele financiële regelingen tussen bedrijven onderling
kunnen van grote invloed zijn op het innovatie-milieu op de HTCE en dienen destengevolge
beschreven te worden . Eventuele afspraken die van invloed zijn op de algehele situatie op
de HTCE zijn dan ook relevant voor de resultaten van dit onderzoek. Andere eventuele
afspraken mogen door de respondenten zelf aan de orde gesteld worden. Mochten er
andere afspraken gemaakt zijn dan is het ook van belang te vragen op welke manier deze
afspraken volgens de respondent bijdragen aan het delen van kennis op de HTCE.

P.J.J.Smolenaers

Let's make things together?

48

TU le

High rech canpus Eindhoyen

Interme afsl,lraken
..

· ;'/ e Ife "fsp ",It

1

Jij

.

5.3.8

Uitwerking deel 8: Infrastructuur

Op de HTCE is de infrastructuur die kennisdeling tussen bedrijven mogelijk maakt
waarschijnlijk verschillend ten opzichte de situatie erbuiten. Volgens de literatuur over
kennisdeling is kennisaeling afhankelijk van onderlinge afstand en ICT-faciliteiten. Omdat de
verschillende 'bewoners' van de HTCE ogenschijnlijk willekeurig verdeeld zijn over de
campus is de onderlinge afstand een zeer interessant gegeven. Het is namlijk niet
noodzakelijk dat bedrijven die veel met elkaar samenwerken relatief dicht bij elkaar
gevestigd zijn . Wanneer echter een relatief kleine onderlinge afstand binnen de HTCE een
positief effect heeft op de hoeveelheid kennis die onderling uitgewisseld wordt i<an dit
belangrijke aanbevelingen opleveren ten aanzien van de locatie van de verschillende
bedrijven op de HTCE . Om het effect van onderlinge afstand meer kracht bij te zetten wordt
geprobeerd een inschatting te maken van het percentage bedrijven dat de andere
gezamenlijke faciliteiten van de HTCE gebruikt. Deze faciliteiten hebben namelijke een vaste
plaats op de HTCE en het is dan eenvoudig een inschatting te maken van het eventuele
effect van afstand op het gebruik van de faciliteiten.
Een gezamenlijk ICT-netwerk zoals dat op de HTCE aanwezig is heeft natuurlijk ook invloed
op het delen van kennis tussen bedrijven onderling. Mochten er andere infrastructuriële
aspecten zijn die kennisoverdracht beïnvloeden dan kan de respondent dit zelf nog
aangeven .
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Infrastructuur
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6

Categorisatie en interpretatie van de interviewdata

6.1

Inleiding

In paragraaf 4.4 werd gesproken over het verschil in bedrijven wanneer het gaat om de
relatie die men tot elkaar en tot Philips heeft. Uit alle groepen zijn respondenten bereid
gevonden aan het onderzoek mee te werken om een zo compleet mogelijk beeld te kunnen
geven van de situatie op de HTCE. De data uit de interviews zal voor zover mogelijk in
dezelfde volgorde aan bod komen als de vragen uit het interview. De onderdelen worden
dus categorisch behandeld [Baarda & De Goede, 2001], zodat per onderdeel kan worden
bekeken hoe de situatie op de HTCE met betrekking tot open innovatie is. Ter verduidelijking
is de figuur met de onderzoeksvariabelen hieronder nogmaals weergegeven.

Variabel~

gerelateerd aan O .I.

NefWCr

Info rmeel N elWen.
I;onnclt: con[:iclen
'n fo nnclc ononcx: unh"Cfl
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Omgeving

van O.I. en de HTCE

Ilomogcnitcit

Kenmerken van open

Divcrsiteit aan kennis

Vcrtro uwcn in partners
St.doe ideucilCit

CoulÏngenc

variabekn
Divc~1tcit

Campusmanagcmcn!
Kcnniscentra / Imowledgcbrokcrs
Besc hikbaarheid aan kmni.

Effect ruimteliike
clustering

-

H oge kennisdîchtheid
Decentralisatie

Resultaten van de

Interne

N unigt: ideeën

Afspraken m.b.1. lP's

IITeE

Nieuwe p2tt.-ntcn
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InfrastruclUu
r ysickt: nabijheid
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G ezamenlijk ICT

Fig 6.1: Onderzoeksvariabelen
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Steeds weer zal zoveel mogelijk het effect van ruimtelijke clustering op open innovatie
beschreven worden aan de hand van de antwoorden van de respondenten.

De

respondenten zijn allen manager van de researchafdeling van het bedrijf of directeur, zodat
men weet welke contacten het bedrijf heeft en welke effecten deze contacten hebben op de
dagelijkse gang van zaken.
De respondenten zijn in volgorde van grootte: Philips Research, NXP, Holst Centre, IBM,
Campus Site Management (CSM), Center for Translational Molecular Medicine (CTMM),
Fluxxion, Itea-2 en DSP Va"ey. Bij de beschrijving van de antwoorden zal ook steeds de
bedrijfsnaam genoemd worden. Bij enkele antwoorden zal hiervan worden afgeweken,
wanneer het niet anders kan . Door de naam van het bedrijf te noemen in plaats van de
naam van de geïnterviewde lijkt het alsof de antwoorden gegeneraliseerd worden. De
respondenten zijn echter allemaal directeuren of managers en kunnen dus voor het bedrijf
spreken bij hun antwoorden. Het levert echter wel duidelijkheid op doordat het binnen de
kaders van dit onderzoek ook gaat om de relatie tussen bedrijven en niet om de relatie
tussen personen .
Na de uitwerking van de interviews worden de gegevens vergeleken met de conclusies uit de
literatuurhoofdstukken om de vraag: "Hoe draagt ruimtelijke clustering van R&D afdelingen
van bedrijven op campussen bij aan open innovatie tussen de bedrijven onderling?" te
beantwoorden. Hiertoe worden eerst de interpretaties van de verschillende begrippen
nogmaals kort uitgelegd. Ruimtelijke clustering van bedrijven kan op verschillende
schaalniveau's gerealiseerd worden. De vorm van ruimtelijke clustering die binnen dit
onderzoek is onderzocht is een science parc. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen dus
geen uitspraken gedaan worden over ruimtelijke clustering in het algemeen. De High Tech
Campus Eindhoven heeft als onderzoeksomgeving gefungeerd en dus zullen alle conclusies
enkel op dit afzonderlijke voorbeeld van ruimtelijke clustering betrekking hebben. De
uitkomsten van dit onderzoek kunnen als opmaat dienen voor verder onderzoek naar de
effecten van ruimtelijke clustering op open innovatie.
Open innovatie is door de commissie Sistermans [20051 als volgt geformuleerd: "R&D
resultaten van andere bedrijven, technostarters, universiteiten en onderzoeksinstituten
worden met eigen R&D resultaten geïntegreerd tot innovatieve producten, systemen,
oplossingen en zelfs business." Verondersteld wordt dat de integratie van eigen en
'vreemde' R&D resultaten tot business wordt beïnvloed door ruimtelijke clustering, in deze,
de HTCE . Via interviews met de belangrijkste en grootste bedrijven en instellingen op de
HTCE is getracht inzicht te verkrijgen in de manier waarop ruimtelijke clustering open
innovatie kan beïnvloeden. De lijst van respondenten met beknopte uitleg over hun functie
binnen het bedrijf bevindt zich achter de literatuurlijst.
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6.2

Netwerk

Van de ongeveer 50 bedrijven op de HTCE heeft het Campus Site Management (CSM) met
allemaal contact, Philips Research heeft met ongeveer 35 bedrijven een formele relatie. NXP
volgt met ongeveer 7 formele contacten binnen de HTCE, de rest van de respondenten geeft
aan tussen de 3 en 5 formele contacten binnen de HTCE te onderhouden. Het aantal formele
contacten buiten de HTCE is voor alle respondenten aanzienlijk hoger dan het aantal
contacten binnen de HTCE. Acht van de negen respondenten geven aan informele contacten
binnen de HTCE te onderhouden. Enkele respondenten antwoorden dat deze informele
contacten vaak voortkomen vanuit een gemeenschappelijk Philips-verleden. Vooral bij NXP,
Itea-2 en het CSM is dit het geval. Het CSM heeft verder een zeer actieve houding ten
opzichte van bestaande en potentiële nieuwe 'bewoners' van de HTCE, waardoor er veel
informele contacten worden onderhouden. Een aantal bedrijven op de HTCE is ontstaan
vanuit PhiJips. Daarnaast is de HTCE gevestigd op de locatie van het vroegere PhilipsNATLAB. Door beide feiten hebben veel werknemers van deze bedrijven ooit bij Philips
gewerkt. Dit geldt ook voor NXP en Itea-2.

NXP
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Fig. 6.2: Locatie en relaties NXP (kaartje: www.hightechcampus.n/J
'De situatie op de campus zorgt ervoor dat bestaande contacten gemakkelijk
onderhouden blijven en neemt een bepaalde drempel weg om elkaar te ontmoeten:

NXP

IBM, een bedrijf zonder Philips-achtergrond, antwoordt binnen de HTCE nauwelijks
informele contacten te hebben, net als zeer kleine bedrijven zoals Fluxxion en DSP Valley
aangeven weinig tot geen informele contacten binnen de HTCE te onderhouden. De
meningen over het nut van een informeel netwerk lopen sterk uiteen, al geeft de
meerderheid aan dat een informeel netwerk vooral indirect kennisdeling kan bevorderen.
Hiermee wordt bedoeld dat het informeel netwerk vaak gebruikt wordt om partijen samen
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te brengen, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat er op dat moment al sprake is van
innovatie. Op de vraag of de aanwezigheid op de HTCE bijdraagt aan de ontwikkeling van
één of beide netwerken antwoordt het merendeel bevestigend, al geven de respondenten
met een Philips-verleden wel aan dat juist dit Philips-verleden bijdraagt aan de ontwikkeling
en/of omvang van hun netwerk. Alle respondenten hebben hun eigen contacten, maar wat
opvalt is dat allen een zakelijke overeenkomst met Philips hebben. De grote bedrijven als
Philips, NXP, IBM en Holst Centre gaan hierin nog verder: zij hebben onderling een
strategische overeenkomst gesloten en dus ook veel intensiever contact.

'Het informeel netwerk is niet per definitie gemakkelijk te onderhouden door
aanwezigheid op de HTCE. De HTCE is zó groot dat men elkaar niet vaak toevallig
tegenkomt. '
Philips

Interpretatie
In de literatuurstudie is terug te ,lezen dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet
worden om open innovatie mogelijk te maken. Een bedrijf zal een open en actieve houding
moeten hebben ten opzichte van hun partners. Het is logisch dat het aantal partners ook
invloed heeft op de hoeveelheid kennis die beschikbaar is. Een omvangrijk netwerk is dus
wenselijk wanneer men de resul.taten van open innovatie wil bevorderen. De populatie van
de HTCE telt ongeveer 75 bedrijven. Op het Campus Site Management na heeft geen enkele
respondent met al deze bedrijven contact. Qua opbouw van het eigen netwerk laat men dus
veel kansen liggen, aangezien de meeste respondenten aangeven met ongeveer vijf
bedrijven contact te onderhouden. De aanwezigheid op de HTCE bevordert volgens bijna alle
respondenten de omvang van het informeel netwerk. Dit komt vooral doordat men meer
gelegenheid zegt te krijgen elkaar te ontmoeten. Een andere pOSitieve invloed op de omvang
van zowel formeel als informeel netwerk komt voort uit het vaak gemeenschappelijk
arbeidsverleden van veel werknemers van de respondenten. Dit gemeenschappelijke
arbeidsverleden is kenmerkend voor de situatie op de HTCE doordat veel bedrijven op de
HTCE dochters zijn van Philips, initiator van de HTCE. Mede door dit gemeenschappelijke
verleden zijn veel contacten tussen enkele grote bedrijven op de HTCE erg intensief.
De literatuur over open innovatie leert dat een actieve houding en het hebben van de juiste
mensen op de juiste plaats cruciaal zijn voor het succes van R&D afdelingen. De literatuur
over science parcs leert dat parkmanagement een belangrijke rol zou moeten spelen in de
initiatie en coördinatie van onderlinge contacten. Beide elementen zijn op de HTCE in
potentie aanwezig, maar in de praktijk worden ze te weinig benut. Uit de grootte van het
netwerk van de meeste respondenten blijkt dat ze wellicht te weinig ondernemen om met
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andere bedrijven op de HTCE samen te werken. Het Campus Site Management op de HTCE is
wel actief op het gebied van initiatie van onderlinge contacten, maar op het gebied van
coördinatie wordt weinig gedaan.
De potentie van de HTCE om het netwerk van haar 'bewoners' te vergroten is aanwezig,
maar een actievere houding van vooral de bedrijven zelf, maar ook het CSM is gewenst.
Ruimtelijke clustering in de vorm van de HTCE, voor wat betreft de ontwikkeling van het
netwerk van haar bedrijven, herbergt waarschijnlijk een potentie om een positieve invloed
te hebben, maar ruimtelijke clustering op zich, zal niet automatisch een groter en of
intensiever netwerk opleveren.
6.3

Omgeving

Homogeniteit
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diversiteit

creëren

samen

een

spanningsveld
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innovatiepotentie ontstaat. Alle respondenten zijn het wel eens met het feit dat beide
fenomenen noodzakelijk zijn op een campus als de HTCE, maar men is verdeeld over de
richting die de HTCE in de toekomst op moet gaan.
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Fig. 6.3: Locatie en relaties Itea-2 (www.hightechcampus.nl)

'De HTCE is heel breed qua verschil tussen bedrijven. Deze diversiteit is echter alleen
nuttig wanneer men voldoende raakvlak heeft om te innoveren. Aangezien alle bedrijven
op de HTCE zich bezighouden met high tech elektronica, is dit wel het geval. '
Itea-2

Vrijwel alle respondenten geven aan homogeniteit zeer bevorderend te vinden voor het
delen van kennis. Over de benodigde mate van homogeniteit op de HTCE is men echter
verdeeld . Philips geeft aan dat de mate van homogeniteit op de HTCE wel wat minder mag,
terwijl Holst Centre aangeeft juist een extra grote marktpartij als Sony of Panasonic te
missen. Ook een bepaalde mate van diversiteit is volgens de respondenten zeer
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bevorderend voor het innovatieklimaat op de HTCE. Het CSM, verantwoordelijk voor nieuwe
bedrijven op de HTCE, geeft aan ook naar meer diversiteit te streven, zonder hierbij echter
de synergie (homogeniteit) tussen bedrijven onderling te verliezen.

'De mate van homogeniteit is minder dan men zou verwachten. Iedereen is bezig onder
de noemer 'high tech', maar dat wil nog niet zeggen dat er sprake is van nuttige
homogeniteit. '

Fluxxion
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Fig. 6.4: Locatie en relaties-Holst Centre (www.hightechcampus.nl)

'Het zou goed zijn voor de campus als enkele grote spelers op het gebied van
consumentenelektronica erbij zouden komen, zoals Sony en Panasonic. Het is dan
belangrijk dat deze spelers geen Phi/ips-achtergrond hebben.'

Holst Centre

Interpretatie
Homogeniteit creëert raakvlakken en diversiteit zorgt voor voldoende spanning om
innovatie mogelijk te maken. Ruimtelijke clustering op zich kan natuurlijk geen homogeniteit
of diversiteit opleveren. Een juiste combinatie van bedrijven echter kan innovatie tussen
deze bedrijven wel bevorderen. De bedrijven op de HTCE behoren allemaal tot de 'hightech-sector' en de meeste bedrijven hebben zich bovendien in eenzelfde richti rrl g binnen die
sector gespecialiseerd. Er is dus voldoende homogeniteit op de HTCE. Wat betreft diversiteit
is het gewenste niveau van de HTCE volgens de meeste respondenten nog niet behaald.
Vooral onafhankelijke onderzoeksinstituten zoals het Holst Centre zouden meer aanwezig
moeten zijn op de HTCE. Om de theorie achter het open innovatie model meer overeen te
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laten komen met de praktijk op de HTCE zouden enkele grote concurrenten van de grotere
bedrijven op de HTCE tot de campus moeten toetreden.
Open innovatie wordt niet direct bevorderd door ruimtelijke clustering op het gebied van
homogeniteit en diversiteit, maar indirect kan een juiste manier van ruimtelijke clustering
wel een positief effect hebben. Een bepaalde mate van homogeniteit en diversiteit bestaat
op elke willekeurige locatie, maar ruimtelijke clustering maakt deze mate van homogeniteit
of diversiteit meetbaar en vestigt de aandacht op eventuele overeenkomsten en verschillen
tussen de bedrijven binnen de clustering. De omvang van het volledige mondiale spectrum
binnen een bepaald vakgebied is dusdanig dat kansen op het gebied van open innovatie
binnen een relatief klein ruimtelijk cluster waarschijnlijk veel eenvoudiger te benutten zijn.
Een ruimtelijke clustering kan het bovengenoemde effect niet monopoliseren, maar zeker
wel bieden en kan daarmee open innovatie indirect bevorderen.
6.4

Andere aspecten

Wanneer het gaat om de ro'l van het CSM zijn vrijwel alle respondenten het eens. Men geeft
aan dat het CSM niet bijdraagt aan het delen van kennis tussen bedrijven onderling. Alleen
Philips is hierin een uitzondering. Zij geven aan dat het CSM activiteiten organiseert (zoals
symposia en het science café) die kennisdeling tot gevolg kunnen hebben. Alle andere
respondenten geven aan dat men in de toekomst wel een rol ziet voor CSM om bij te dragen
aan kennisdeling, maar dat men dat nu nog niet zo ervaart.
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Fig. 6.5: Locatie en relaties CTMM (www.hightechcampus.nl)

'Het maken van contacten op de HTCE is afhankelijk van het eigen initiatief en bedrijven
kunnen bij gebrek beter de hand in eigen boezem steken. '
CTMM
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Het CSM organiseert wel activiteiten, maar het effect ervan wordt nog niet door iedereen
erkend en de meeste respondenten beschouwen het CSM vooral als beheerder. Het CSM
zelf zegt wel een bijdrage te leveren aan het delen van kennis, maar dat er nog veel te
verbeteren is. De belangrijkste opmerking van het CSM is dat de verantwoordelijkheid voor
een innovatieve samenwerking tussen partijen op de HTCE niet bij hen ligt. Zij kunnen alleen
maar een rol spelen bij de initiatie van eventuele contacten. De andere respondenten geven
aan dat het CSM wel bij de initiatie van nieuwe contacten betrokken probeert te zijn. Het
CTMM geeft net als enkele andere respondenten aan dat de verantwoordelijkheid voor het
maken van nieuwe contacten bij de bedrijven zelf ligt en is ook kritisch ten opzichte van de
eigen houding op dat gebied.
De bijdrage van het CSM aan het netwerk van bedrijven op de HTCE wordt iets positiever
ingeschat. Het CSM organiseert conferenties en netwerkbijeenkomsten die vooral door de
grotere organisaties (Philips en Holst Centre) gewaardeerd worden. Het CSM geeft aan
inderdaad vrij veel te doen om het netwerk van de bedrijven op HTCE te vergroten, maar
geeft aan dat de opkomst bij deze activiteiten (businessclub, lezingen, research exhibitions,
beurzen) niet altijd even hoog is. Het CSM vraagt zich af of de deelname aan deze
actIviteiten wellicht te vrijblijvend is, maar geeft tegelijkertijd aan dat vooral kleine bedrijven
niet altijd in de positie zijn om overal aan mee te doen.
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Fig. 6.6: Locatie en relaties Fluxxion (www.hightechcampus.nl)

'Fluxxion is van mening dat het CSM een grotere rol zou moeten spelen bij de
ontwikkeling van het netwerk van de HTCE 'bewoners.' De bezigheden van andere
bedrijven zijn vaak niet of nauwelijks bekend en dat is jammer'
Fluxx;on

Volgens DSP Valley wordt een deel van de rol van het CSM eigenlijk waargenomen door
andere bedrijven op de HTCE zoals: Itea-2, Point 1 en DSP Valley zelf. Dit is een ontwikkeling
die het CSM zelf als positief ervaart. Voor de synergie tussen de bedrijven onderling is het
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natuurlijk bevorderlijk wanneer meerdere bedrijven tot doel hebben mensen samen te
brengen.

De aanwezigheid op de HTCE op zich

kan bijdragen aan de vergrote

beschikbaarheid van kennis, maar dan is er volgens de meeste respondenten wel een
actieve houding van de bedrijven onderling vereist. Het feit dat er veel kennis aanwezig is op
de HTCE wil nog niet zeggen dat deze zonder meer beschikbaar is voor iedereen.

'Aanwezigheid op de HTCE draagt bij aan de vergrootte toegang tot kennis en aan de
generatie van nieuwe kennis. Beiden komen echter niet tot stand zonder actieve houding
met betrekking tot het vinden van kennis.'
Philips

Volgens Holst Centre, IBM en DSP Valley draagt vooral de omgeving op de HTCE bij aan de
beschikbaarheid aan kennis.

'De vergrote beschikbaarheid aan kennis op de HTCE komt voort uit de aanwezigheid
van een groot aantal personen met vergelijkbare achtergrond en de mogelijkheid om
hiermee op een eenvoudige manier in contact te komen.'
DSP Va/ley
,L.-

Interpretatie
Om innovatie tussen verschillende bedrijven te coördineren is een bepaalde vorm van
management wenselijk, zo blijkt uit de literatuur. De respondenten op de HTCE geven aan
dat het wat hen betreft voor een deel ontbreekt aan dit management. RUimtelijke clustering
in een situatie als op de HTCE maakt een actief management mogelijk door korte onderlinge
afstanden en de mogelijkheid tot persoonlijke contacten op korte termijn . De initiatieven
van het CSM binnen de HTCE zijn aanwezig, ondanks dat de meeste respondenten aangeven
niet veel voordeel te halen uit deze initiatieven wat betreft kennisdeling. Men kan
voorzichtig stellen dat bedrijven onderling om onbekende redenen te weinig actief zijn met
betrekking tot het zoeken naar kennis binnen de HTCE. Wellicht kan het CSM een
verbetering aanbrengen in haar strategie om bedrijven tot elkaar te brengen door
concretere informatie van de bedrijven op de HTCE naar buiten te brengen. Natuurlijk
kunnen de bedrijven dit ook zelf, maar een coördinerende partij als het CSM kan deze kennis
en informatie beoordelen en ordenen, waardoor deze bruikbaarder wordt.
Zowel het CSM als de bedrijven op de HTCE beschouwen het niet als hun taak om het door
Boschma [200S] genoemde onderlinge 'knowledgegab' tussen bedrijven onderling te
inventariseren, waardoor men wellicht onvoldoende op de hoogte is van de vragen en
kennisovervloeden die zich ongetwijfeld bevinden binnen de HTCE. Het innovatieklimaat op

P.J.J.Smolenaers

Let's make lhings logeIher?

59

TU le

HIgh

T~h

Campus Eindhov n

de HTCE kan dus veel verbeterd worden wanneer het CSM of bedrijven op de HTCE deze rol
op zich nemen.
Op het gebied van management van kennisdeling en beschikbaarheid van kennis is er veel
potentie op de HTCE die niet optimaal benut wordt. Wanneer deze potentie benut kan
worden, zodat het innovatieklimaat verbetert, wordt de HTCE een interessante omgeving
voor verder onderzoek naar het effect van ruimtelijke clustering op open innovatie.
Het effect van ruimtelijke clustering op de mogelijkheden van het CSM wat betreft de
bevordering van open innovatie kan moeilijk beschreven worden wanneer tijdens onderzoek
blijkt dat de situatie die open innovatie vraagt op dat gebied niet voldoende aanwezig is.
Wat betreft de beschikbaarheid van kennis heeft ruimtelijke clustering een positief effect op
open

innovatie

binnen

HTCE,

de

omdat

de

relatief

korte

afstanden

tussen

informatiebronnen (personen of andere bronnen) wat betreft de respondenten kennisdeling
in de hand werken.
6.5

Kenmerken van open innovatie

Het vertrouwen tussen bedrijven onderling op de HTCE wordt positief beïnvloed door de
aanwezigheid op de HTCE volgens iedereen behalve Itea-2 . Er wordt wel vaak een
kanttekening bij geplaatst dat dit vooral komt door persoonlijke contacten. Volgens NXP en
het CTMM is dit niet per sé campus gerelateerd. IBM en DSP Valley geven aan dat men
elkaar op de HTCE wel vaker tegenkomt en dus vaker persoonlijk contact heeft. Philips geeft
aan dat dit vertrouwen ook door de bekende historische band is ontstaan . CSM geeft aan te
verwachten dat relatief kleine bedrijven meer waarde hechten aan onderling vertrouwen en
ook meer vertrouwen in elkaar hebben . Een ander kenmerk van open innovatie waar de
respondenten over het algemeen erg positief over zijn is het imago van de HTCE. Dit
positieve imago uit zich volgens de respondenten op uiteenlopende manieren.
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Fig. 6.7: Locatie en relaties DSP Valley (www.hightechcampus.nl)

PJJ.Smolenaers

Let's make things together?

60

TUle

High Tech Campus Eindhoven

'Het vertrouwen is zeer groot binnen de campus. Dit komt doordat men elkaar goed
kent en de voornamen gebruikt. Wanneer men elkaar in een andere treft is zakelijk
contact vaak alleen mogelijk in combinatie met een overeenkomst of jurist.'

DSP Valley
L---

Volgens Philips versterkt de HTCE het 'brand-profile' van een bedrijf. Volgens andere
respondenten heeft de gemeenschappelijke identiteit die bestaat een positieve invloed op
het imago van de bedrijven op de HTCE, vooral wanneer het gaat om internationale
contacten. Behalve naar andere bedrijven toe werkt het imago ook positief richting
potentiële nieuwe werknemers volgens Itea-2 en Philips. Volgens het Holst Cenltre heeft
deze gemeenschappelijke identiteit zelfs tot gevolg dat er mee.r geloofwaardigheid wordt
gecreëerd.

'De gemeenschappelijke identiteit op de HTCE bindt bedrijven onderling en zorgt voor I~
uitstraling naar buiten.'
NXP

'De HTCE heeft internationaal een goede naam en vooral kleinere bedrijven op de campus
worden serieuzer genomen door aanwezigheid op de campus. Het imago van de HTCE
was de belangrijkste reden om naar de campus te verhuizen. De locatie nodigt uit en er is
een sterke infrastructuur'
Fluxxion

'De HTCE werkt als aantrekkingskracht voor nieuw personeel.'

Itea-2
Het effect van hoge kennisdicht heid op de HTCE wordt niet door iedereen onderkend.
Vooral de kleinere bedrijven geven aan geen effect te ondervinden gerelateerd aan hoge
kennisdichtheid. Voor Philips en NXP werkt het als aantrekkingskracht op de politieke
interesse en voor nieuw personeel. Itea-2 geeft aan vooral een positieve invloed op het
innovatieklimaat te bespeuren:

'Door de hoge kennisdichtheid op de HTCE ontstaat een elitaire cultuur, in de positieve zin
van het woord. Er is veel diversiteit en verschil in etniciteit. Hierdoor doorbreekt de HTCE
het provincialisme.

Itea-2
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Wat betreft de decentralisatie van het netwerk binnen de HTCE geven enkele respondenten
aan dat hier nog een verbeterslag te maken is. Volgens Fluxxion gaat zelfs alles via Philips.
Toch geven de meeste respondenten aan dat het de goede kant op gaat binnen de HTCE als
het gaat om de decentralisatie van het innovatienetwerk. Vooral de verkoop van de campus
wordt als positief ervaren, omdat Philips hierdoor ook 'gewoon' huurder wordt in plaats van
eigenaar. Dit komt de decentralisatie ten goede, omdat de onderlinge communicatie nu niet
meer vanzelfsprekend via Philips gaat. Er zijn ook andere bedrijven die sterk in omvang zijn
gegroeid en die hun eigen netwerken binnen HTCE ontwikkelen. Philips zelf geeft aan de
communicatiefunctie op de HTCE niet te willen monopoliseren en ook dit geeft aan dat de
situatie sterk verbeterd ten opzichte van het moment van initiatie van de HTCE toen Philips
de enige grote motor was.
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Fig. 6.8: tocatie en relaties CSM (www.hightechcampus.nl)
'De monopoliepositie van Philips is weg en dat is positief Eigenlijk zou een instituut als
Holst Centre de spin in het web moeten zijn.'
CSM

Als overige kenmerken die kennisdeling binnen de HTCE zouden kunnen bevorderen worden
vooral de faciliteiten als de cleanrooms en The Strip genoemd. NXP en Itea-2 geven verder
aan dat de barrière om mensen snel te ontmoeten wegvalt binnen de grenzen van de
campus . Ondanks het feit dat de HTCE redelijk omvangrijk is blijkt de drempel om elkaar op
te zoeken laag. Het effect van het gemeenschappelijke verleden wordt ook nogmaals
aangehaald. DSP Valley heeft een geheel eigen kijk op de situatie op de HTCE welke erg
interessant is:
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innovatie

is

niet

voor

iedere

sector even

interessant.

Bij bijvoorbeeld

consumentenelektronica wel vanwege de snelle marktontwikkeling. Doordat men (de
consument) op korte termijn nieuwe ontwikkeling verwacht lopen bedrijven op de HTCE
geen risico tijdens informatie-uitwisseling. Binnen andere sectoren zijn ontwikkeltrajecten
vaak zo langdurig dat open innovatie veel risico's met zich meebrengt. Open innovatie en
IPR's vloeken wel degelijk met elkaar, dus korte projecten zijn interessanter.'
DSP Valley

Interpretatie
Wanneer kenmerken van open innovatie of effecten die open innovatie bevorderen kunnen
worden toegeschreven aan de HTCE zou gesteld kunnen worden dat de situatie de HTCE
open innovatie bevordert. De vraag is of één van deze kenmerken of effecten toegeschreven
kan worden aan ruimtelijke clustering. Een aantal kenmerken van open innovatie volgens de
literatuur zijn het vertrouwen tussen de bedrijven onderling en de gemeenschappelijke
identiteit van de bedrijven die samenwerken. Het vertrouwen tussen de verschillende
bedrijven op de HTCE wordt niet hoger geschat dan. bij een. situatie daarbuiten. De
gemeenschappelijke identiteit van de bedrijven op de HTCE is wel heel sterk aanwezig en
alle respondenten geven aan dat dit een positief imago van de HTCE met zich mee brengt.
Vooral wanneer het gaat om internationale contacten geven de respondenten aan dat de
gemeenschappelijke identiteit die alle bedrijven op de HTCE kenmerkt, maar ook het feit dat
Philips zijn alom bekende naam aan het geheel verbonden heeft erg bevorderlijk is voor het
vertrouwen. Het ruimtelijke aspect van dit effect is niet vanzelfsprekend aanwezig als wel de
omvang die een ruimtelijke clustering met zich meebrengt. Omvang kan ook een niet
ruimtelijke dimensie hebben, maar ruimtelijke clustering draagt bij aan de omvang van een
identiteit. Met andere woorden: ruimtelijke clustering werkt versterkend wanneer het gaat
om het creëren van een bepaalde gemeenschappelijke identiteit en de ontwikkeling van een
positief imago van deze identiteit. Een multinational als Philips kan overigens ook voor deze
versterking zorgen.
Qua decentralisatie van het netwerk worden binnen de HTCE positieve ontwikkelingen
gesignaleerd. Door de aanstaande verkoop van de HTCE aan een ontwikkelaar raakt Philips
zijn centrale rol kwijt en is de weg vrij voor nieuwe informatiestromen. Deze ontwikkeling
zou zeer bevorderend voor het innovatieklimaat op de HTCE kunnen zijn, maar is niet toe te
schrijven aan ruimtelijke clustering.
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6.6

Resultaten van de HTCE

Wanneer gevraagd wordt naar het effect van de HTCE op de hoeveelheid nieuwe ideeën,
patenten of producten zijn de respondenten erg terughoudend . Niemand durft te zeggen
dat de HTCE direct meer patenten of producten oplevert dan een situatie buiten de HTCE.
De antwoorden suggereren wel vrijwel allemaal dat dit effect wel verondersteld wordt. Het
CSM refereert aan een rapport van Richard Florida uit 2002 waarin wordt beweerd dat R&D
binnen het juiste eco-systeem tot 15% meer innovatie oplevert. De vraag (s of het ecosysteem rondom de HTCE het 'juiste' is. IBM geeft aan door het regelmatigere contact met
(potentiële) klanten op de HTCE wel voordelen op het gebied van nieuwe ideeën te
ondervinden . NXP en Holst Centre geven aan dat door de intensieve relatie met elkaar en
Philips men steeds meer het gevoel krijgt dat de situatie op de HTCE zijn vruchten begint af
te werpen. Philips voegt hier nog aan toe dat door de omgeving op de HTCE waarin relatief
erg veel hoogopgeleide mensen werken, meer ideeën patenten en dus producten
ontwikkeld worden.

Philips
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Fig 6.9: Locatie en relaties Phi/lps (www.hightechcampus.nl)

'De aanwezigheid op de HTCE draagt bij aan een verhoogd aantal ideeën, patenten en
dus producten door de directe invloed van meer disciplines en faciliteiten en de indirecte
invloed van goed personeel.'

Philips

Een ander kenmerk van open innovatie waar de respondenten over het algemeen erg
positief over zijn is het imago van de HTCE. Dit positieve imago uit zich volgens de
respondenten op uiteenlopende manieren.
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Interpretatie
Voor wat betreft de resultaten van de HTCE ten aanzien van open innovatie kan gesteld
worden dat men hier geen uitspraken over kan doen, omdat deze resultaten niet bekend
zijn . Het algemene gevoel dat heerst onder de respondenten binnen de HTCE is dat de HTCE
waarschijnlijk een positief effect heeft op de resultaten van R&D, maar men kan dit gevoel
moeilijk onder woorden brengen. Wellicht is de potentie van de HTCE aanwezig, maar zal
vervolgonderzoek moeten uitwijzen waar deze potentie zijn oorsprong vindt.
6.7

Interne afspraken

Met betrekking tot de onderlinge afspraken over IPR's blijken er vooral bilaterale verbanden
te bestaan . De heersende opvatting is dat binnen de huidige zakenwereld een andere
oplossing niet mogelijk is en niemand gelooft dan ook in een volledig vrije informatieuitwisseling binnen de HTCE. Opvallend is dat relatief kleine bedrijven meteen antwoorden
dat op het gebied van IPR's het recht van de sterkste heel duidelijk heerst. In de huidige
zakelijke omgeving zijn afspraken over IPR's strikt noodzakelijk en dus hebben deze
afspraken ook altijd invloed op de kennisdeling tussen bedrijven op de HTCE onderling.
Veelal werken deze afspraken als een barrière en staan ze innovaties in de weg, maar
eigenlijk is iedereen het erover eens dat het niet anders kan tegenwoordig.

' Het is niet mogelijk en niet gewenst centrale afspraken te maken. Open innovatie is ook
vooral business en niet gezellig samen ideeën bedenken •
Philips

.

Wat betreft financiële compensatie voor de bedrijven op de campus, blijkt deze op de HTCE
niet te bestaan. De locatie is om te huren zelfs waarschijnlijk de duurste in de regio. DSP
Valley geeft zelfs aan dat het prijsniveau een barrière kan zijn voor nieuwe bedrijven om de
HTCE te betreden. Volgens Philips zou er indirect eventueel voordeel te halen zijn voor
bedrijven op de HTCE, omdat er door de politieke betrokkenheid wellicht subsidies verstrekt
worden . Het CTMM bevestigt dat er subsidies mogelijk zijn, maar deze zijn niet afhankelijk
van aanwezigheid op de HTCE. De andere respondenten geven dus wel aan dat het
prijsniveau op de HTCE hoog is, maar geen enkele respondent zegt voornemens te zijn de
HTCE te vedaten of spijt te hebben van deze locatiekeuze.
Over andere afspraken die het delen van kennis binnen de HTCE beïnvloeden worden
verschillende opmerkingen gemaakt. Een aantal voordelen van de HTCE ten opzichte van
een andere situatie komen hierbij naar voren:
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'Door de afschaffing van de interne kantines wordt de Strip een belangrijke
ontmoetingsplek. Ook de autoluwe zone rondom de Strip bevordert via een toename
van het voetverkeer het aantal ontmoetingen.'
DSP Valley

'Een ongeschreven regel is dat men niet actief personeel werft bij andere bedrijven op
deHTCE.'
Philips

Philips geeft wel aan dat er onderlinge verhuizingen van personeel plaatsvinden, maar zegt
dit positief te vinden, omdat het de interactie tussen bedrijven bevordert.

Interpretatie
Volgens de literatuur is er een potentie aanwezig om door middel van onderlinge afspraken
binnen een clustering, innovatie te bevorderen. De belangrijkste afspraken binnen een
cluster betreffen waarschijnlijk de omgang met IPR's. De praktijk op de HTCE wijst echter uit
dat het moeilijk en zelfs niet wenselijk is om hier eenduidige afspraken over te maken op
campusniveau. De afspraken die gemaakt worden zijn vooral bilateraal en kunnen ook
gemaakt worden in situaties buiten een cluster. Hierin rust het grootste gevaar van veel
potenties die ruimtelijke clustering met zich meebrengt. Ruimtelijke clustering kan in
potentie verschillende situaties creëren die bevorderend zijn voor het innovatie-klimaat,
maar afspraken over eigendommen en aanverwante rechten zijn onontbeerlijk. Niet
commerciële instellingen als het CTMM en het Holst Cent re geven echter aan wel duidelijke
afspraken te hebben gemaakt met hun partners over IPR's. Ook het CSM is van mening dat
wanneer de HTCE meer instellingen als het Holst Centre en het CTMM zou bevatten, dit de
decentralisatie en daarmee de mogelijkheid tot eenduidig beleid ten goede komt. Het effect
is niet toe te schrijven aan ruimtelijke clustering, maar centrale regelgeving op het gebied
van IPR's die het innovatieklimaat sterk kan bevorderen is moeilijk te realiseren binnen een
commerciële omgeving. De combinatie van commerciële bedrijven met niet commerciële
instellingen heeft nog meer voordelen op het gebied van afspraken. Er zijn namelijk meer
subsidiemogelijkheden.
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6.8

Infrastructuur

Volgens Philips bevinden sommige bedrijven zich niet toevallig dicht bij elkaar in de buurt.
Itea-2 deelt deze mening. Vrijwel alle respondenten geven aan dat het contact intensiever is
naarmate men zich dichter bij elkaar bevindt, maar tegelijkertijd geven ze allen aan de
grootte van de HTCE niet als bezwaarlijk te ervaren.
Overige faciliteiten op de HTCE zoals de cleanrooms, het campusnetwerk en The Strip
worden door bijna alle respondenten gebruikt en als waardevol beschouwd . Vooral The Strip
wordt eigenlijk door iedereen in meer of mindere mate gebruikt en gewaardeerd:

IBM

_ _ . _ - G n:rum vw.dot 111"(:1:'

o

Philips

Phlips Panref5

Fîg. 6. 10: Locatie en relaties IBM (www.hightechcampus.nl)

'Vooral van The Strip wordt veel gebruik gemaakt. Deze heeft overigens een positieve
invloed op het aantal ontmoetingen, gepland of niet.'
IBM

Enkele respondenten plaatsten nog een opmerking die wellicht nuttig inzicht kan
verschaffen in de waarde van de aanwezigheid van een bedrijf op de HTCE.

'De kosten van aanwezigheid zijn aan de hoge kant, maar voor Fluxxion is dit onderdeel
van PRo In potentie heeft de HTCE veel voordelen, maar ze worden niet voldoende benut.
Het open innovatie idee spreekt erg aan, maar dan is een actievere rol van het
campusmanagement of wellicht een ander orgaan noodzakelijk. Er is weinig kennis
beschikbaar over andere bedrijven, geen klankbord. Een voorbeeld is Silicon Volley, maar
daar heerst een veel hogere mate van homogeniteit.
Fluxxion

P.J.J.Smolenaers

Let's make things together?

67

TU le

High Tech C mpu Eindhoven .......-.."

'De afzonderlijke kwaliteiten van bedrijven kunnen nog veel groeien. De campus wordt
steeds meer gezien als HTCE en niet als Philips. •
Holst Centre

'De potentie van de HTCE is wel degelijk aanwezig. Er wordt echter veel te weinig
ondernomen om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Er is veel interesse vanuit
IBM om te netwerken binnen de campus. Het campusmanagement zou hierin een rol
moeten spelen. Ook al is IBM toeleverancier, samen ondernemen en wellicht innoveren
behoort altijd tot de mogelijkheden. Verder heeft IBM interesse in de mogelijkheden die
bijvoorbeeld de

Nederlandse staat biedt in de

vorm

van subsidies

e.d.

De

naamsbekendheid van de campus kan verder gebruikt worden. Men wil zich identificeren
met de campus en men zou dit eventueel gezamenlijk willen doen. Men moet dus bekend
zijn met andere bedrijven op de campus.

Eigenlijk wordt op de HTCE niet echt aan open innovatie gedaan. De HTCE is meer een
willekeurige clustering, maar er is veel meer uit te halen.'
IBM
L

Interpretatie
Een groot voordeel van ruimtelijke clustering ten opZichte van een niet geclusterde situatie
kan de hoogwaardige infrastructuur binnen een duster zijn . De situatie op de H'TCE biedt
qua infrastructuur veel voordelen ten opzichte van een situatie buiten een clustering. Een
aantal voorzieningen zijn centraal georganiseerd zoals: postdistributie, horecafaciliteiten,
sportfaciliteiten, het netwerk en bewaking. Verder biedt de HTCE nog. de mogelijkheid om
gebruik te maken van deanrooms welke voor veel bedrijven op de HTCE zeer belangrijk z.ijn .
Of bovengenoemde voorzieningen. open innovatie bevorderen is moeHijk te z.eggen. Het is.
echter wel een feit dat ze voor de 'bewoners' van de HTCE van grote toegevoegde waarde
zijn. Wederom geldt dat ruimtelijke clustering op zich niet aantoonbaar meer open. innovatie
oplevert, maar dat de situatie die door ruimtelijke clustering geschapen wordt wel
voordelen met zich mee kan brengen die het innovatieklimaat ten goede komen.
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7.

Conclusies, aanbevelingen en suggesties

7.1

Conclusies

Het doel van deze scriptie is inzicht verkrijgen in de positieve effecten van ruimtelijke
clustering op open innovatie. Deze scriptie heeft zich beperkt tot een praktij'kvoorbeeld van
ruimtelijke clustering, te weten: de High Tech Campus Eindhoven. Volgens de doelstellingen
van

deze

HTCE

wordt

op

deze

campus

open

innovatie

nagestreefd

(www.hightechcampus.nl). De conclusies in dit hoofdstuk hebben dan ook alleen betrekking
op de HTCE. Echter, naar aanleiding van dit onderzoek kunnen een aantal voorzichtige
conclusies en aanbevelingen gedaan worden, ook met betrekking tot andere science parcs .

Via verschillende vragen is getracht het doel van deze scriptie te verwezenlijken. De
hoofdvraag binnen dit onderzoek betrof:
Op welke manier draagt ruimtelijke clustering van R&D afdelingen van bedrijven op
science parcs bij aan open innovatie tussen de bedrijven onderling?

Om hier een antwoord op te kunnen geven zullen eerst de verschillende deelvragen worden
behandeld .

Op welke manier kunnen R&D afdelingen op science parcs worden geclusterd en hoe vindt
de kennisoverdracht plaats?
Hoofdstuk 2 over ruimtelijke clustering leert dat er verschillende mogelijkheden zijn om
bedrijven te clusteren. Binnen deze scriptie is een science pare onderzocht; een afgebakend
terrein

met verschillende

bedrijven

met veelal

een vergelijkbare specialisatie . De

kennisoverdracht vindt volgens de literatuur plaats doordat bedrijven op deze science parcs
samenwerkingsverbanden met elkaar aangaan en bewust kennis en informatie uitwisselen.
Ook in de praktijk op de HTCE blijkt kennisoverdracht tussen bedrijven erg gestructureerd
plaats te vinden . De respondenten binnen dit onderzoek vertegenwoordigen het overgrote
deel van de populatie van de HTCE en geven aan dat de meeste kennisoverdracht
plaatsvindt door samenwerkingsovereenkomsten en zogenaamde projecten die men samen
onderneemt.
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Wat is apen innovatie en op welke manier vindt open innovatie tussen verschillende
bedrijven plaats?
Kort gezegd is open innovatie een manier van innoveren waarbij men de grenzen van de
eigen organisatie niet als grens voor de innovatieomgeving beschouwd. In theorie zouden
bedrijven en kennisinstellingen eigenlijk kennis en informatie openbaar moeten maken voor
elkaar om zodoende meer of betere innovaties te doen. Hiertoe moet een bedrijf of
instelling dat volgens het open innovatiemodel wil werken haar organisatie hieraan
aanpassen . Deze aanpassing impliceert een open houding aannemen ten aanzien van haar
innovatiepartners op basis van wederzijds vertrouwen. Naa.r aanleiding van de conclusies
van de hoofdstukken drie en zes kan gesteld worden dat er een verschil is tussen de theorie
over open innovatie en het praktijkvoorbeeld van open innovatie op de HTCE. Open
innovatie zoals bedoeld door Chesbrough [20Q3) e.a. blijkt op de HTCE (nog) niet als
dusdanig geïmplementeerd te zijn. Het grootste verschil tussen theorie (Chesbrough e.a .) en
de praktijk (HTCE) die voor deze scriptie onderzocht is, is waarschijnlijk het gebrek aan
mogelijkheden om elkaars kennis te benutten . Waarschijnlijk vormt de situatie op de HTCE
wat betreft beschikbaarheid van kennis van 'bewoners' onderling geen uitzondering. Het
delen van kennis tussen verschillende bedrijven, al dan niet binnen één clustering is namelijk
aan veel regels gebonden ter bescherming van eigendomsrechten. Open innovatie op de
HTCE vindt hierdoor ook op een zeer gecontroleerde manier plaats.

Op welke manier kan open innovatie gemeten worden om het effect van clustering op open
innovatie te kunnen meten?
Het is erg moeilijk om de mate van open innovatie te meten en om dit te koppelen aan
ruimtelijke dustering. Na onderzoek op de HTCE kan gesteld worden dat de HTCE een aantal
mogelijkheden en omstandigheden biedt die wellicht een positieve invloed hebben op open
innovatie binnen de HTCE. In hoofdstuk twee is beschreven hoe het begrip proximiteit op
verschillende manieren kan worden uitgelegd. De variabelen die binnen het interview aan
bod zijn gekomen, die te vinden zijn in figuur 4.2 en 6.1, blijken wel een invloed te hebben
op het innovatieklimaat op de HTCE. De variabelen die onder de groepen 'omgeving',
'netwerk' en 'kenmerken van open innovatie' vallen blijken de grootste invloed te hebben.
Belangrijke variabelen zijn: informeel netwerk, homogeniteit, diversiteit, gezamenlijke
identiteit en vertrouwen. De invloed van het ruimtelijke aspect (geografische proximiteit)
van deze variabelen is echter niet bij allen duidelijk te onderscheiden. Dit onderzoek is
echter een exploratief onderzoek en geeft verschillende aanleidingen om aan de hand van
bovengenoemde variabelen verder onderzoek te doen.
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De antwoorden op bovenstaande deelvragen leiden naar een antwoord op de hoofdvraag en
dragen bij om het doel van deze scriptie te behalen. Open innovatie op de HTCE vindt plaats
binnen een aantal gecontroleerde omstandigheden en veelal via bilaterale projecten en
samenwerkingsverbanden. Veel van de gebruikte variabelen in het interview hebben een
min of meer positieve invloed op open innovatie binnen de HTCE, maar het is onduidelijk
hoe groot de rol van ruimtelijke clustering hierbij is.
De variabelen welke gebruikt zijn voor dit onderzoek zijn in hoofdstuk vijf en zes opgedeeld
in verschillende groepen. Aan de hand van deze indeling zal een conclusie getrokken worden
betreffende de invloed van ruimtelijke clustering op open innovatie.
De belangrijkste voordelen die ontstaan door ruimtelijk clustering op de HTCE ten aanzien
van open innovatie volgens hoofdstuk zes zijn:
•

Een gemeenschappelijke identiteit van de HTCE. Deze is vooral op internationaal
gebied erg belangrijk.

•

Door de clustering binnen een afgebakend terrein krijgt men vaker en gemakkelijker
de gelegenheid elkaar te ontmoeten .

•

Door een clustering een thema te geven, in dit geval "high tech", ontstaat er een
hogere mate van homogeniteit

•

De clustering van verschillende bedrijven maakt het mogelijk een management aan
te stellen, waardoor veel voorzieningen centraal geregeld kunnen worden. Dit
management heeft in het geval van de HTCE ook de taak bedrijven samen te
brengen. Het management moet verder voldoen aan de kwalificaties die in de
literatuur al aan bod zijn gekomen (figuur 7.1)
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•

Veel faciliteiten op de HTCE zijn centraal georganiseerd en zorgen voor een
toegevoegde waarde aan de HTCE als werkomgeving
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Verder zijn er nog een aantal omstandigheden binnen de HTCE die een positieve invloed
hebben op het innovatieklimaat, maar welke niet direct met ruimtelijke clustering verband
houden. Een belangrijk gegeven op de HTCE is dat veel bedrijven een historische band
hebben met Philips. Hierdoor werken er op de HTCE veel mensen met een gezamenlijk
arbeidsverleden waardoor er wellicht meer cognitieve proximiteit ontstaat, hetgeen open
innovatie ten goede komt.

Bovenstaande voordelen en omstandigheden dragen bij aan de positieve invloed van
ruimtelijke clustering op open innovatie. In hoofdstuk zes wordt ook al aangegeven dat het
moeilijk is, de precieze invloed van ruimtelijke clustering (geografische proximiteit) op open
innovatie te beschrijven. Dit komt vooral omdat er meerdere vormen van proximiteit
bestaan die waarschijnlijk allen een invloed op open innovatie hebben. Vervolgonderzoek
zou uitsluitsel kunnen geven over de invloed van de verschillende vormen van proximiteit op
open innovatie.
Een voorzichtige conclusie die na dit onderzoek aan de HTCE wel gedaan kan worden is dat
open innovatie een actieve houding vereist van de verschillende bedrijven die het model
willen implementeren. Ook een actief parkmanagement is noodzakelijk om bedrijven tot
elkaar te brengen . Het parkmanagement is voor een deel verantwoordelijk voor de initiatie
van contacten tussen bedrijven binnen een ruimtelijke clustering en de bedrijven binn.en die
clustering zijn verantwoordelijk voor verdere in stand houding van die contacten . Innovatie
is een proces dat bovenal afhankelijk is van de hoeveelheid energie die men eraan
spendeert, ongeacht de omstandigheden .
7.2

Aanbevelingen

Ondanks het feit dat het moeilijk is om precies aan te geven welke invloed ruimtelijke
clustering heeft op open innovatie kunnen er wel enkele aanbevelingen gedaan worden ten
aanzien van de optimalisatie van ruimtelijke clusteringsituaties. De meeste aanbevelingen
gelden niet alleen voor de HTCE, maar ook voor vergelijkbare clusteringsituaties.
Zoals in paragraaf 7.1 al genoemd is een actieve houding van de betrokken partijen erg
belangrijk. De respondenten op de HTCE hebben in vergelijking met het aantal bedrijven op
de HTCE een relatief klein netwerk. Wellicht is een actievere houding naar elkaar met
betrekking tot mogelijke nieuwe innovaties nodig. Het CSM zou hierin een grotere rol
kunnen spelen, maar heeft niet de verantwoordelijkheid om contacten tussen bedrijven de
onderhouden. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf. Het is echter wel
bevorderlijk het management van een science parc erg intensief te betrekken bij
innovatieprojecten. Zij hebben namelijk een overzicht over de populatie binnen een cluster
en zouden deze uitzonderingspositie meer moeten gebruiken.
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Wat betreft de samenstelling van de HTCE zijn er ook nog enkele aanbevelingen te plaatsen.
Een goede verhouding tussen homogeniteit en diversiteit is noodzakelijk voor een goed
innovatieklimaat. De respondenten op de HTCE lijken allen een goed beeld te kunnen
vormen over die verhouding en kunnen wellicht een rol spelen bij de zoektocht naar nieuwe
bedrijven voor de HTCE. De huidige bewoners weten in ieder geval wat ze er zelf graag wel
of juist niet bij zouden willen zien.
Uit de literatuur over ruimtelijke clusters blijkt dat een decentralisatie van het netwerl<
binnen een cluster bevorderlijk is voor het innovatieklimaat. Deze decentralisatie zou zich
moeten uiten door een aantal onafhankelijke onderzoeksinstellingen als knooppl!Jnten
binnen het netwerk van een cluster te positioneren. Dit komt ten goede van het aantal
subsidiemogelijkheden

en

maakt

samenwerkingsverbanden

mogelijk

tussen

grote

commerciële partijen zonder ingewikkelde contracten. Vooral gevoelige problemen rondom
IPR's kunnen door tussenkomst van een onafhankelijk niet commercieel ondenoeksinstituut
eenvoudiger worden .
7.3

Suggesties voor vervolgondenoek

Binnen de literatuur zijn verschillende aspecten aan bod gekomen die verband houden met
ruimtelijke clustering en wellicht een invloed hebben op open innovatie. Binnen dit
onderzoek, dat louter op de HTCE gericht was, was het niet mogelijk al deze aspecten aan
onderzoek te onderwerpen .
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de verschillende vormen van proximiteit om
zodoende een onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende effecten op open
innovatie. Uit de literatuurstudie blijkt dat vooral cognitieve proximiteit een belangrijke
invloed kan hebben. Om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende vormen van
proximiteit zouden voor elke vorm van proximiteit voorbeelden gezocht moeten worden . Bij
elke vorm van proximiteit moeten variabelen gezocht worden die open innovatie
beïnvloeden. Als alle verschillende vormen van proximiteit zijn gekoppeld aan open
innovatie kan een afzonderlijke vorm als geografische proximiteit apart onderzocht worden.
Pas dan kan er echt iets gezegd worden over de invloed van ruimtelijke clustering op open
innovatie.
De invloed van de regio op het succes van een ruimtelijke clustering is wellicht ook van groot
belang voor de mate waarin open innovatie kan worden bewerkstelligd. Eindhoven heeft
een lange geschiedenis als technologisch innovatiecentrum en het feit dat de HTCE hier
gevestigd is mag dan ook geen toeval genoemd worden. Vervolgonderzoek zou zich kunnen
richten op de cultuur binnen een bepaalde regio en de invloed van deze cultuur op het
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succes van een science pare. Ook het thema van het science pare kan zo misschien in
verband worden gebracht met de regio.
Het verschil tussen 'on' en 'oft' science parcs zal onderzocht moeten worden door een groot
aantal situaties buiten een science pare te vergelijken met een groot aantal science parcs. De
variabelen

informeel

netwerk,

homogeniteit, diversiteit, gezamenlijke

identiteit

en

vertrouwen die belangrijk lijken te zijn voor het innovatieklimaat op een science pare zouden
dan een belangrijke rol moeten spelen binnen dit omderzoek.
Onderzoek naar de invloed van ruimtelijke clustering op open innovatie zou vooral moten
gaan over het verschil tussen 'on' en 'oft' science parcs, proximiteit, affiniteit met de regio.
Enkele andere aspecten die tijdens vervolgonderzoek kunnen worden behandeld zijn de
invloed van het parkmanagement op open innolifatie en het type innovatie (proces- of
product-) dat binnen een clustering wordt gehanteerd.
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Interviews

Aalders, Ferrie (Philips Research) Sr. director business excellence van Philips Research. Philips
research is de R&D afdeling van Philips

Admiraal, Cees (Campus Site Management) Business development director va.n het campus site
management. Het CSM zoekt nieuwe partners van de HTCE en werkt als facilitair manager van de
HTCE

Beenker, Gerard (NXP) Senior VP, manager research van NXP. NXP is een internationale producent
van semi-conductors.
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Hamers, Mariëtte (CTMM) Elirectrice van ÇTMM. Het CTMM doet onderzoek naar verschillende
medicijnen met partners over heel de wereld

Herten, leon van (Fluxxion) Managing director van Fluxxion. Fluxxion ontwikkeld hoogwaardige
vloeistoffilters van o.a. de voedingsmiddelenindustrie.

Klok, Fopke (ltea-2) Managing director van Itea-2. Itea2 maakt deel uit van een Europees programma
met als specialisatie software systemen.

lombaers, Jaap (Holst Centre) Managing director Holst Centre. Holst Centre is een onafhankelijk
onderzoeksinstituut opgezet door TNO en IMEe.

Simkens, Peter (DSP Valley) Managing director van DSP Valley. DSP Valley heeft als doel bedrijven
binnen een technologisch cluster met elkaar in contact te brengen.

Simoons, Peter J en Nelson, Grant (IBM Amsterdam) leden van het Integrated Account Team Royal
Philips & NXP. IBM is partner van Philips en NXP op de campus.
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Bedrijven op de HTCE
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Bijlage 2
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Bijlage 3

Interview

Inleiding door interviewer over opzet en doel van het onderzoek. Uitleg onderzoeksmodel en
literatuuronderzoek.
Algemeen:

1.
•

Naam firma:

•

Locatie op de HTCE:

•

Functie:

•

Aantal jaren op de HTCE:

•

Aantal werknemers op de campus?

•

Ervaring buiten de HTCE binnen huidige werkgever: ja/nee

•

Ervaring buiten de HTCE met vergelijkbare werkzaamheden: ja/nee

2.

Netwerk

•

Hoeveel formele contacten met andere bedrijven binnen de HTCE heeft u?

•

Hoeveel formele contacten met andere bedrijven buiten de HTCE heeft u?

•

Hoeveel informele contacten met andere bedrijven binnen de HTCE heeft u?

•

Hoeveel informele contacten met andere bedrijven buiten de HTCE heeft u?

•

Is het hebben van een informeel netwerk bevorderend voor het delen van kennis welke
relevant is voor uw huidige werkzaamheden?

•

Draagt de aanwezigheid op de HTCE bij aan de ontwikkeling van één of beide netwerken?
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•

Met welke vijf bedrijven op de HTCE heeft u het meeste contact?

•

Wat is de reden dat u met deze bedrijven het meeste contact heeft?

3.

Omgeving
•

Is homogeniteit binnen de bedrijven op de HTCE bevorderend voor het delen van kennis?

•

Is er volgens u een hogere mate van homogeniteit binnen de verschillende bedrijven op de
HTCE ten opzichte van de omgeving buiten de HTCE?

•

Is diversiteit van kennis binnen de bedrijven op de HTCE bevorderend voor het delen van
kennis? (Uitleg: door hoge dichtheid van bedrijven)

•

Is er volgens u een hogere mate van diversiteit in kennis binnen de verschillende bedrijven
op de HTCE ten opzichte van de omgeving buiten de HTCE?

4.

Andere aspeden (contingency variabelen 7

campusgerelateerd)

•

Draagt het campusmanagement bij aan het delen van kennis tussen bedrijven onderling?

•

Op welke manier draagt het campusmanagement bij aan het delen van kennis?

•

In welke fase draagt het campusmanagement bij aan het delen van kennis?

•

Draagt het campusmanagement bij aan het vergroten van het netwerk van de bedrijven op
de HTCE?

•

Op wat voor manier draagt het campusmanagement bij aan het vergroten van het netwerk
van bedrijven op de campus?

•

Draagt de aanwezigheid op de HTCE bij aan de vergrote beschikbaarheid aan kennis
(kenniscentra, knowledgebrokers)?

•

Op wat voor manier draagt de aanwezigheid op de HTCE bij aan de vergrote beschikbaarheid
aan kennis?
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5.

Kenmerken van open innovatie
•

Is het vertrouwen in contacten op de HTCE groter dan het vertrouwen in contacten buiten de
HTCE?

•

Wat is volgens u Iilet effect van de gemeenschappelijke identiteit van bedrijven op de HTCE?

•

Wat is volgens u het effect van de hoge kennisdichtheid op de HTCE?

•

Wat is volgens u het effect van de diversiteit van kennis op de HTCE?

•

Is de decentralisatie van het netwerk op de HTCE van invloed op het delen van kennis?

•

Zijn er andere aspecten door aanwezighei d! op de HiTCE die het delen van kennis
beïnvloeden? Welke?

Resultaten van de HTeE

6.
•

Draagt aanwezigheid op de HTCE bij aan een verhoogd aantal nuttige ideeën volgens u?

•

Draagt aanwezigheid op de HTCE bij aan een verhoogd aantal patenten of lP's volgens u?

•

Draagt aanwezigheid op de HTCE bij aan een verhoogd aantal nieuwe producten of diensten
volgens u?

7.

Interne afspraken
•

Welke afspraken zijn er gemaakt tussen bedrijven onderling met betrekking tot lP's?

•

Dragen deze afspraken bij aan het gemakkelijker delen van kennis binnen de HTCE?

•

Bestaat er een vorm van financiële compensatie voor bedrijven op de HTCE?

•

Heeft deze financiële compensatie invloed op het delen van kennis binnen de HTCE?

•

Zijn er andere regels of afspraken die het delen van kennis binnen de HTCE beïnvloeden?
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8.

Infrastructuur
•

Met welke bedrijven op de HTCE onderhoudt

•

Is het contact met bedrijven in het zelfde gebouw intensiever dan met andere bedrijven op
de campus?

•

Is het contact met bedrijven op dezelfde verdieping intensiever dan met andere bedrijven op
de campus?

•

Maakt u gebruik van gezamenlijke faciliteiten die de HTCE biedt?

•

Maakt u gebruik van gezamenlijke ICT faciliteiten die de HTCE biedt?

•

Zijn er andere infrastructuriële aspecten die het delen van kennis beïnvloeden, zo ja: welke?

9.

l!l

regelmatig contact? Aanvinken op lijst.

Overig
•

Heeft de high tech campus andere voor- of nadelen voor bedrijven of de regio
(werkgelegenheid)
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