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Samenvatting

Dit proefschrift gaat over een specifieke vorm van samenwerking op het gebied

van onderzoek en ontwikkeling (O&O). Om te beginnen gaat het om gemeen-

schappelijke projecten: twee of meer organisaties (bedrijven of onderzoekinstellin-

gen) werken gedurende een beperkte tijd samen aan een nauwkeurig bepaald

probleem. Verder zijn de projecten internationaal: zij bevatten deelnemers uit ten

minste twee Europese landen. Tenslotte zijn de projecten gesubsidieerd: ofwel

door de Europese Commissie ofwel door nationale overheden in het kader van het

EUREKA programma.

In het theoretisch kader van dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat technologi-

sche innovatie ontstaat in een zogenaamd kennissysteem. Dit is door Holzner,

Dunn en Shahidullah omschreven als het complex van instituties, organisaties,

beroepen en hun normen, rollen en hulpbronnen die de sociale regelingen vormen

waarin kennisgerelateerde activiteiten plaatsvinden. Het kennissysteem heeft een

aantal functies waarvan er voor dit proefschrift drie van belang zijn: kennispro-

ductie, kennisgebruik en mandatering. Onderzocht wordt in hoeverre O&O

samenwerking leidt tot een koppeling van kennisproductie en kennisgebruik, in het

kader van de hierboven genoemde subsidieregelingen. Deze koppeling wordt

onderzocht door te kijken naar de relaties tussen actoren die deze functies

vervullen. Aangezien het hier niet alleen gaat om relaties tussen twee actoren maar

ook over relaties tussen meerdere actoren en over indirecte relaties, spreken we

van een kennisnetwerk. Het onderwerp van dit proefschrift luidt dan als volgt: de

analyse van gesubsidieerde O&O samenwerking in termen van netwerken.

Hoewel het proefschrift bestaat uit zes studies die ook afzonderlijk gelezen kunnen

worden zijn er vier centrale vraagstellingen:

1 Waarom en hoe komen samenwerkingsrelaties tot stand voor een

gesubsidieerd O&O project?

245



2 Hoe kan de sociale structuur en de kennisinhoud van netwerken inzichte-

lijk gemaakt worden?

3 Wat zijn de eigenschappen van de sociale structuur en de kennisinhoud

van netwerken en wat is de relatie tussen al deze eigenschappen?

4 Wat is de specifieke invloed van de Europese subsidie programma’s?

Voor het beantwoorden van deze vragen wordt gebruik gemaakt van gevalstudies,

enquêtes en geautomatiseerde gegevensbestanden. De netwerken worden

onderzocht binnen afzonderlijke projecten en op het niveau van groepen projecten

in een bepaald technologiegebied. Er worden drie aggregatieniveaus onderschei-

den: het individu, de organisatie en het land. De meeste studies gaan over de

technologiegebieden biotechnologie en informatietechnologie. De resultaten van

het onderzoek kunnen aan de hand van bovengenoemde vragen als volgt worden

samengevat:

1 Een belangrijke reden voor het creëren van samenwerkingsrelaties is de

toegang tot onderzoek van anderen. Omdat het hier gaat om gesubsidieerd en dus

relatief openbaar onderzoek is de informatie die aldus wordt verkregen niet direct

commercieel toepasbaar. Bedrijven zien deze samenwerking echter als een opstap

voor verdere vertrouwelijke samenwerking. Met uitzondering van grote bedrijven

is ook de toegang tot extra financiële middelen een reden tot deelname.

Het mechanisme waarmee samenwerking tot stand komt is vrij eenvoudig:

samenwerking is gebaseerd op eerdere samenwerking, op het gebied van O&O of

op andere gebieden. Op deze wijze zijn er ook indirecte relaties: partners

introduceren partners bij andere partners. Tenslotte spelen de subsidieverleners een

rol als makelaar die potentiële partners met elkaar in contact brengt.

Als een samenwerkingsproject eenmaal is gestart hangt het voortbestaan

af van de voortdurende betrokkenheid van de deelnemers. Verder mag een project

niet te complex zijn. Bij een gebrek aan overeenstemming tussen de organisatione-

le en technische complexiteit, of als een van deze complexiteiten te hoog is, wordt
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het project onbestuurbaar.

2 De gegevens die opgeslagen worden in de openbare bestanden van de

European Commission Host Organization (ECHO) in Luxemburg vormen een rijke

bron voor de studie van O&O netwerken. Deze informatie wordt nauwelijks

gebruikt in ander onderzoek. Deze informatie kan gebruikt worden om inzicht te

krijgen in zowel de sociale als de cognitieve ‘inhoud’ variabelen en op verschil-

lende niveaus: project en programma, organisatie en land. De informatie dient

aangevuld te worden met informatie verkregen uit interviews en enquêtes. Op deze

manier kan namelijk de informatie in het gegevensbestand worden gecontroleerd.

Verder kan het aantal onderzoeksvragen worden uitgebreid, vooral daar waar het

gaat om het samenwerkingsproces en de beoordeling van projecten.

Na het verzamelen van de ECHO gegevens blijken statistische analyses als

meerdimensionale schaling en correspondentie-analyse waardevolle technieken te

zijn om de netwerken zodanig te visualiseren dat de sociale en cognitieve

kenmerken opgespoord kunnen worden. Bovendien wordt aangetoond dat netwerk

indices zoals centraliteit en clusters toegepast kunnen worden op deze twee typen

dimensies. Hierdoor is een verdere karakterisering van de netwerken mogelijk.

Belangrijker nog is het feit dat op deze manier sociale en cognitieve variabelen

aan elkaar gerelateerd kunnen worden.

3 De sociale structuur van de netwerken lijkt op een structuur die veelvuldig

voorkomt in netwerk studies: een centrum van zeer actieve actoren die omgeven

worden door een periferie van minder sterk verbonden en minder actieve actoren.

Tevens bestaat dit centrum uit relatief grote actoren. Op het niveau van landen

vormt een kleine groep grote Europese landen steeds het centrum van de

netwerken. Op het niveau van organisaties zien wij dat grote bedrijven en grote

onderzoeksinstellingen het centrum van netwerken vormen. Echter, op dit niveau

is het netwerk niet stabiel: de organisaties in het centrum wisselen elkaar af.

Verder blijkt dat deze sociale structuur en de verandering van deze structuur

nauwelijks invloed heeft op de technische inhoud van de netwerken.

Of een project nu bestaat uit slechts universiteiten of onderzoeksinstituten,
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of bedrijven, of uit een combinatie van deze drie typen organisaties, het blijkt dat

dit nauwelijks invloed heeft op het type onderzoek in de projecten. In een project

doen deze organisaties vergelijkbaar onderzoek maar ook als de activiteiten van

deze organisaties in een groep projecten op een bepaald gebied wordt vergeleken

dan zijn de verschillen tussen type organisatie klein.

De overdracht van kennis in O&O projecten stroomt niet alleen van

onderzoekinstellingen naar bedrijven. Er is juist een sterke wederzijdse uitwisse-

ling van kennis tussen hen. Dit heeft verschillende oorzaken; soms is de kennis

gelijksoortig en soms aanvullend.

De resultaten uit de verschillende studies bevestigen het bestaan van een

interactief model van innovatie. Zij tonen aan dat er, althans voor wat betreft een

aantal moderne technologieën, een integratie bestaat tussen de functies kennispro-

ductie en kennisgebruik van het kennissysteem. Dit betekent niet dat alle

organisaties en alle landen gelijksoortig zijn voor wat betreft O&O. Integendeel,

sommige bedrijven in het kennisnetwerk zijn centraler dan andere, er zijn

verschillende clusters van bedrijven en bedrijven kunnen zich specialiseren in

verschillende technologieën en markten.

4 Het antwoord op de vraag wat nu de invloed is van de onderzochte

subsidieprogramma’s volgt uit het voorafgaande. De EG programma’s en

EUREKA stimuleren de integratie van het kennissysteem. Hierbij moet worden

aangetekend dat dit proefschrift geen evaluatie van deze programma’s beoogt. Het

onderzoek beperkt zich tot een analyse van wat er zich binnen de programma’s

afspeelt. In ieder geval geldt dat voor de nieuwe technologieën biotechnologie en

informatietechnologie de traditionele arbeidsverdeling tussen verschillende sectoren

van het kennissysteem niet meer opgaat.

De opbouw van het boek is als volgt: hoofdstuk 1 (Introduction) is de inleiding

die de samenhang aangeeft tussen de overige hoofdstukken. Hier wordt het belang

van het onderwerp aangegeven, wordt het overkoepelende theoretisch kader

ontwikkeld en worden de belangrijkste resultaten samengevat. Dit hoofdstuk bevat

ook beleidsaanbevelingen op het gebied van projectmanagement en op het gebied
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van technologiebeleid.

In hoofdstuk 2 (EUREKA and the Framework programmes) wordt

algemene informatie gegeven over EUREKA en het Europese kaderprogramma.

De twee initiatieven worden vergeleken voor wat betreft hun doelstellingen,

mechanismen, eigenschappen en evaluaties.

De hoofdstukken 3 tot en met 8 zijn afzonderlijke studies die ieder een aspect van

de kennisnetwerken belichten. Deze hoofdstukken zijn eerder gepubliceerd en in

beperkte mate aangepast om overlapping te voorkomen en verwijzingen tussen de

hoofdstukken mogelijk te maken.

Hoofdstuk 3 (Networks of countries in the EUREKA initiative) gaat over

netwerken van landen in het EUREKA programma. Dit hoofdstuk bestaat uit drie

delen. Het eerste deel gaat over de centraliteit van landen in netwerken. Het

tweede deel gaat over het visualiseren en interpreteren van de netwerken en het

derde deel gaat over het verklaren van de structuur van de netwerken.

Hoofdstuk 4 (The construction of EUREKA projects) bevat twee

gevalstudies van de beginfase van EUREKA projecten. Met behulp van de

begrippen actor-netwerk en alliantie-complexiteit wordt het al of niet voortzetten

van de projecten geanalyseerd.

Hoofdstuk 5 (The knowledge intensity of EUREKA projects) is gebaseerd

op een inhoudsanalyse van EUREKA projectbestanden in de gebieden produktie-

automatisering en milieutechnologie. Hier wordt het verband onderzocht tussen de

samenstelling van projecten en de strategische en technische doelstellingen van

projecten.

Hoofdstuk 6 (A keyword analysis of joint biotechnology projects) betreft

het EG biotechnologie programma ECLAIR en is een verdere verfijning van de

inhoudsanalyse. Er worden standaard trefwoorden gebruikt die een indicator zijn

voor de inhoud en de markttoepassingen van de projecten. Hoofdstuk 7 (A

sociocognitive network analysis of research programmes) gaat over netwerken van

organisaties en trefwoorden in het EG informatietechnologieprogramma ESPRIT.

Dit hoofdstuk bevat een theoretische uiteenzetting over sociale netwerken en

probleemnetwerken. In het empirisch gedeelte worden deze netwerken apart
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onderzocht en wordt het effect van het sociale netwerk op het probleemnetwerk

onderzocht.

Hoofdstuk 8 (Industrial participation in the biotechnology programme of

the European Community) is gebaseerd op interviews bij bedrijven en analyses van

projectbeschrijvingen. Hier staat de deelname van bedrijven en kennisoverdracht

in het EG biotechnologie programma BIOTECH centraal.
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