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Nederlandse Samenvatning 

1. De betekenis van deze studie 
Deze studie richt zich op de interactie tussen actoren en structuren als 

onderdeel van de dynamiek in industriële clusters (samenwerkingsverbanden) in 

opkomende economieën. Er waren twee redenen om deze studie uit te voeren: 

-Ten eerste, een industrieel cluster is een plaatselijk systeem dat 

gekarakteriseerd wordt door de actieve deelname van een groep mensen en 

gespecialiseerde kleine bedrijven in een scala van productieketens. Plaatselijke 

actoren initiëren en ontwikkelen clusters samen met de lokale deelnemers die 

behoefte hebben aan aanvullende bedrijfsactiviteiten; de actoren ondersteunen 

ook sociale leerprocessen. 

-Ten tweede, de voordelen van clustering komen voort uit de 

plaatselijke structuren waarin de lokale deelnemers omgaan met economische 

en sociale problemen. In een cluster worden overeenkomsten niet alleen 

geordend door markt- en/of formele mechanismen, maar ook door de sociale 

verbanden die berusten op vertrouwen en wederkerigheid. 

Bedrijven binnen een cluster zijn mogelijk elkaars concurrenten en hun 

interactie heeft direct waarneembare gevolgen, onafhankelijk daarvan of er 

sprake is van concurrentie of samenwerking. Waarschijnlijk is er een 

veelvuldige wisselwerking tussen de leden van een cluster omdat zij dezelfde 

producten en diensten leveren, veelal aan dezelfde afnemers en in dezelfde 

landstreek. Het concept ‘sociale inbedding’ kan een basis zijn voor het 

begrijpen wie de relaties tussen bedrijven aanstuurt met de bedoeling om 

plaatselijke concurrentie en samenwerking in goede banen te leiden en wie  het 

makkelijker maakt om sector eigen kennis vast te leggen in het cluster. 

Deze studie stelt daarom een uitgebreid kader voor om de dynamiek 

van clusters uitgebreid weer te geven en de effecten van clustering op de 

ontwikkeling van de bedrijven in een cluster duidelijk naar voren te laten 

komen. Het kader is gespitst op een combinatie van sociaal economische 

structuren in een cluster en de rol van plaatselijke actoren. Op grond van 

gegevens over Indonesische clusters  wordt in deze studie een samenvoegende 

analyse uitgevoerd van de sociaal economische structuren en de rol van de 
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actoren op grond van empirisch onderzoek in drie verschillende clusters in de 

provincies Yogyakarta in Indonesië: een cluster in de aardewerk producerende 

bedrijfjes in Kasongan, een cluster in de zilverindustrie bedrijfjes in Kotagede 

en een cluster in de lederbedrijfjes in Manding. 

De centrale vraag in deze studie is: 

 
Hoe beïnvloeden de sociaal economische structuren en de rol die 

actoren spelen de dynamiek van een cluster en de prestaties van de 

individuele bedrijven in een cluster? 

 
2. Theorie 

Op grond van een literatuurstudie heb ik een complex en 

gedifferentieerd  beeld geschapen van de theoretische achtergrond van de 

sociaal economische structuren van industriële clusters met nadruk op de 

verbindingen met de complexiteit van het menselijke sociaal economische 

handelen. Zo is de bijdrage die deze studie levert de integratie geworden van de 

concepten van sociaal economische structuren en de rol van de actoren in de 

context van industriële clusters. 

Deze studie voegt verschillende theorieën bijeen tot één veelomvattend 

conceptueel kader dat zowel de dynamiek in termen van socio-economische 

structuren  bevat alsook de rol van actoren binnen een cluster. Verschillende 

theorieën over industriële clusters zijn opgenomen zoals Giddens 

dualiteittheorie over structuren en actoren, theorieën over sociaal economische 

structuren inclusief de theorieën ‘nieuwe institutionele economieën’, ‘nieuwe 

economische sociologie’, en theorieën over de interactie tussen personen en 

organisaties, wederkerigheid en leiderschap. 

 
3. Methoden 

De volgende methoden om gegevens te verzamelen zijn gebruikt in 

deze studie: directe waarneming ter plaatse, diepte-interviews met de direct 

betrokkenen in een cluster (vooraanstaande plaatselijke actoren, eigenaren, 

managers en personeel), participerende waarneming tijdens bijeenkomsten van 

plaatselijke bedrijfsverbanden in het cluster en een gesloten vragenlijst om een 

volledig overzicht te krijgen. 

Kwalitatieve technieken – diepte-interviews en participerende waarneming 

– kunnen succesvol toegepast worden om aanvullende informatie te krijgen 

over de meervoudige onderlinge verbintenissen en over de rol van plaatselijke 

bedrijfsverbanden en de lokale leden daarvan; die informatie kon niet verkregen 

worden door de vragenlijst. 

 
4. Resultaten 

De resultaten van mijn onderzoek hebben betrekking op sociaal 

economische structuren binnen een cluster, de rol van actoren in de plaatselijke 
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bedrijfsverbanden en de wisselwerking tussen deze twee.  Mijn conclusies ten 

aanzien van deze onderwerpen zijn: 

Markt gebonden relaties en sociale inbedding tussen bedrijven ontstaat 

en bepaalt de sociaal economische gebondenheid van de drie onderzochte 

clusters. Competitie stimuleert bedrijven om de efficiency te verbeteren om 

meer winst te maken dan andere bedrijven, dit wordt versterkt door de 

inbedding van de firma’s omdat het de ontwikkeling en toepassing van kennis 

makkelijker maakt. Het tegelijkertijd optreden van competitie en sociale 

inbedding in clusters zorgt voor het voorkomen of terugbrengen van 

opportunisme, het gebruik van kennis van anderen zonder eigen onderzoek te 

plegen,  en navelstaren. 

Plaatselijke actoren spelen een belangrijke rol in de coördinatie door het 

gezamenlijke beslissingsproces in plaatselijke bedrijfsverbanden te beïnvloeden. 

Dit onderzoek toont aan dat grote veranderingen waarschijnlijk tot stand komen 

doordat er  een aantal actieve actoren bezig is. Deze actoren hebben de 

eigenschappen dat zij leidend zijn in het regels maken en dat zij open staan voor 

nieuwe inzichten. Als de op makers van nieuwe regels hebben zij een 

betekenisvolle invloed op het vaststellen van de regels en mechanismen tussen 

de deelnemende bedrijven.  Als leiders met een open blik ontwikkelen zij de 

netwerken met instituties buiten het cluster. Deze actoren zorgen ervoor dat een 

cluster kan reageren op veranderingen binnen en buiten het cluster. 

Plaatselijke samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen plaatselijke 

economische instituten waar de leden als een collectief functioneren om de 

ontwikkeling van het cluster en de deelnemende bedrijven te bevorderen. De 

plaatselijke bedrijfssamenwerkingsverbanden vormen een platform  voor het 

ondernemen van gezamenlijke acties. Daarnaast zijn de plaatselijke  

spaarfondsen van een cluster nuttig om de sociale samenhang tussen de leden  te 

bevorderen en om krediet te kunnen geven. 

De wisselwerking tussen de  sociaal economische structuren en rol van 

invloedrijke actoren beïnvloedt de dynamiek van de verbanden tussen de 

deelnemende bedrijven. Doelgerichte handelingen van de leden van de 

samenwerkingsverbanden hebben de groei van de clusters gestimuleerd. Deze 

geschiedenis van de ontwikkeling van de onderzochte clusters geeft op een 

interessante manier aan hoe structuren en actoren  belangrijk zijn met name  in 

hun wisselwerking. 
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