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Probleemstelling

Het doel van dit onderzoek is om de veronderstelling dat de kwaliteit van aansturing door het
onderzoeksmanagement een essentiële factor is voor succes in onderzoek en ontwikkeling
(Research & Development, R&D) te toetsen aan de empirie. Er is onderzocht of en zo ja, welke
mix van sturingsinstrumenten gebruikt zou kunnen worden om de effectiviteit van R&D te
verhogen. De volgende drie vraagstellingen worden aan de orde gesteld.

1 Zijn er aspecten van sturing door het management aan te wijzen die in positieve zin
gerelateerd zijn aan de effectiviteit van R&D?

2 In welke mate zijn deze aspecten gerelateerd aan de effectiviteit en welke instrumenten
zouden gehanteerd kunnen worden om de effectiviteit te vergroten?

3 Wat is de invloed van de organisatievorm (universiteiten, onderzoeksinstituten of
bedrijfslaboratoria) op deze relaties?

De onderzoeksdesign is gebaseerd op <context-vergelijking’. Indien voor een bepaald fenomeen
(sturing door het onderzoeksmanagement) overeenkomstige resultaten worden gevonden in één
<overall context’ (het biomedisch onderzoek), met daarbinnen duidelijk verschillende (sub-)-
contexten (de strata universiteiten, instituten en bedrijfslaboratoria), dan wordt verondersteld dat
het betrokken fenomeen fundamenteel is voor de gevonden relaties en derhalve kan worden
gegeneraliseerd naar vergelijkbare contexten. Er werd gekozen voor het biomedisch onderzoek
als het domein van de studie, omdat dit één van de belangrijkste gebieden is van
toepassingsgericht onderzoek dat plaatsvindt in alle drie de strata. Voor de farmaceutische
industrie geldt, meer nog dan in andere kennis-intensieve industrieën, dat de competitieve kracht
van een bedrijf gebaseerd is op het innovatief vermogen (Capron 1994). Het object van studie is
de onderzoekseenheid, de afdeling waar het biomedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Terwijl in
universiteiten en instituten de output kan worden toegeschreven aan een bepaalde
onderzoekseenheid, is dit in de industrie veel minder het geval. Daarom wordt het
farmaceutische R&D-proces beschreven als een systeem van onderling gekoppelde
onderzoekseenheden.

Theoretisch model

Het model van de dubbele eenheidscel (Van Engelen 1989) is gebruikt om een
onderzoekseenheid te beschrijven als een combinatie van een besturingssituatie (De Leeuw
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1989) en een toegevoegde waardeketen (Porter 1985). Er is uitgegaan van de brede opvatting
omtrent besturing van De Leeuw (1990), die alle vormen van doelgerichte beïnvloeding omvat.
Het onderzoeksproces wordt beschouwd te zijn opgebouwd uit (een systeem van) waarde
toevoegende cyclische leerprocessen (Senge 1991), door middel waarvan <input’
(onderzoeksideeën en chemische stoffen) wordt omgezet in <output’ (bijvoorbeeld
wetenschappelijke artikelen of geregistreerde medicijnen). Het in deze studie ontwikkelde
<triangular model’ is gebaseerd op de veronderstelling dat het resultaat (output) en de effectiviteit
(output gerelateerd aan input) van een onderzoekseenheid via positieve en negatieve
terugkoppelingscycli in een dynamisch evenwicht staat met de kwaliteit van de aansturing door
het onderzoeksmanagement, gecorrigeerd voor een aantal contingentie (situatie- of context-
afhankelijke) factoren. In navolging van Volberda (1992) wordt hierbij de mogelijkheid tot
effectieve besturing geacht een functie te zijn van de flexibiliteit van de organisatie als geheel en
de besturingscapaciteit van het onderzoeksmanagement. Fisscher (1991) benadrukt dat besturing
in een onderzoeksomgeving alleen dan effectief kan zijn wanneer daarin elementen van de
systeem-technische (bijv. het faseren en structureren van projecten) en de socio-dynamische
(gericht op motivatie en betrokkenheid van het personeel) benadering zijn gecombineerd. In de
te testen besturingsmix zijn dan ook zowel systeem-technische als socio-dynamische factoren
opgenomen.

Dataverzameling

De empirische data zijn verzameld in 40 biomedische afdelingen in 8 universiteiten en 17
afdelingen van 5 grote (bio-)medische onderzoeksinstituten in Nederland. Dit is gecombineerd
met een Europese survey van belangrijke onderzoekslaboratoria van 14 grote farmaceutische
bedrijven, geselecteerd om hun innovatieve kracht. Gestructureerde interviews over de
aansturing van onderzoek werden gevoerd met 16 professoren, 9 algemeen en
onderzoeksdirecteuren van de instituten en 22 R&D-directeuren in de farmaceutische industrie.
Dit werd gecombineerd met een tweetal vragenlijsten die diverse kwantitatieve (grootte van de
onderzoeksstaf, budget en onderzoeksoutput) en kwalitatieve aspecten van de sturing van
onderzoek behandelen, die werden voorgelegd aan het onderzoeksmanagement. Deze inzichten
en oordelen werden door middel van parametrische en non-parametrische statistische methoden
in verband gebracht met de diverse effectiviteitsindicatoren. In totaal werden er 142
analyseerbare vragenlijsten terugontvangen in universiteiten, 44 in instituten en 38 in
bedrijfslaboratoria, een responspercentage van 55 tot 65%.

Discussie en conclusies

Een transversaal onderzoek kan nooit definitieve antwoorden geven omtrent oorzaak-gevolg
relaties. Gecombineerd met de relatief kleine studiepopulatie betekent dit, dat de onderstaande
conclusies met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. 

Vraagstelling 1
De resultaten van de empirische studie wijzen uit dat de effectievere onderzoekseenheden
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duidelijk verschillen van de minder effectieve. In universiteiten en instituten wordt een
significant positief verband gevonden tussen een positieve beoordeling van de effectiviteit van
het personeelsbeleid, de snelheid van de administratieve procedures en de mate van
internationale communicatie en de communicatie met opdrachtgevers, met de effectiviteitsmaten
die geacht worden een weerslag te zijn van de primaire taken van het onderzoeksmanagement:
fundamenteel en strategisch onderzoek in universiteiten en toegepast onderzoek in instituten.
Terwijl deze sturingsvariabelen slechts in geringe mate en inconsistent associëren met de
effectiviteitsmaten die geacht worden een weerslag te zijn van de secundaire taken van het
onderzoeksmanagement: toegepast onderzoek in universiteiten en fundamenteel en strategisch
onderzoek in instituten. Ook in de onderzochte bedrijfslaboratoria verdelen dezelfde drie
sturingsparameters de effectieve van de minder effectieve bedrijven voor wat betreft de bruto
winstmarge. Het is mogelijk dat deze maat niet alleen een weerslag is van de industriële
effectiviteit van het bedrijf als geheel, maar ook, tenminste tot op zekere hoogte, van het aandeel
van de R&D-functie hierin. Dit zou in overeenstemming zijn met de resultaten van Van Engelen
(1989) voor de marketing sector. Op grond van het bovenstaande wordt aangenomen dat in alle
drie de strata de volgende sturingsmix de effectievere van de minder effectieve
onderzoeksorganisaties onderscheidt:

! De waargenomen effectiviteit van het personeelsbeleid, een socio-dynamische factor die de
flexibiliteit van de organisatie als geheel combineert met de sturingscapaciteit van het
onderzoeksmanagement.

! De snelheid van de administratieve procedures, een systeem-technische factor van
organisatorische flexibiliteit.

! De internationale communicatie met collega's en onderzoekers op congressen en de
communicatie met opdrachtgevers, een socio-dynamische factor die elementen van
organisatorische flexibiliteit (het aanwezige reisbudget) combineert met de sturingscapaciteit
van het onderzoeksmanagement. 

Vraagstelling 2
De belangrijkste sturingsparameter blijkt de beoordeling van de effectiviteit van het
personeelsbeleid te zijn. Deze parameter komt in alle drie de strata naar voren als één van de
verklarende sturingsvariabelen voor de verschillen in effectiviteit. Dit zou een duidelijke
bevestiging betekenen van de centrale stelling in de socio-dynamische literatuur dat aandacht
voor de motivatie van de wetenschappelijke staf een belangrijke factor is voor succes in een
onderzoeksomgeving. Volgens onze bevindingen is het de uitdaging voor het
onderzoeksmanagement om de condities te creëren die tegemoet komen aan de wens van de
onderzoeker om erkenning te verwerven, bijv. door ze te stimuleren om te publiceren en
onderzoeksresultaten te presenteren op congressen en workshops en ze in contact te brengen met
externe deskundigen. Maar ook door zichtbare tekenen van erkenning te geven, bijvoorbeeld in
de vorm van beurzen of prijzen voor uitzonderlijke bijdragen van project teams en door een <dual
(of hybride) ladder’ systeem in de industrie. 

Een zorgwekkend resultaat in dit verband is de negatieve beoordeling van de effectiviteit van het
personeelsbeleid in de meerderheid van de universitaire onderzoekseenheden. Hoewel een
kritische houding inherent is aan een professionele bureaucratie lijkt het dat deze negatieve
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beoordeling, ook in vergelijking met eerder onderzoek (Slootman 1991), als een teken moet
worden opgevat dat de grens van wat de organisatie kan opvangen is bereikt. De zeer heftige
reacties op de recente bezuinigingsvoorstellen lijkt deze veronderstelling te ondersteunen.

Om een indruk te krijgen van de mogelijke verschillen in de managementsituatie tussen de
diverse universiteiten en instituten, die sommige wellicht aantrekkelijker maken voor de beste
onderzoekers, werd een kwalitatieve analyse uitgevoerd op het niveau van de organisatie als
geheel. Bij mediane doorsnede bleek dat de onderzoeksgroepen in alle universiteiten en
instituten wel op één van de effectiviteitsmaten relatief positief scoorden, maar dat, indien het
totale beeld werd bezien, de effectievere onderzoeksgroepen niet random verdeeld bleken te zijn
over de diverse universiteiten en instituten.
 
Vraagstelling 3
Grote verschillen zijn gevonden in het gemiddelde beoordelingsniveau van de diverse
sturingsparameters in de drie strata. Er werd voorspeld dat de grotere verticale integratie in
farmaceutische bedrijven, gecombineerd met een directe feedback bij een dalend resultaat, zou
leiden tot een positievere waardering van de sturingsparameters op systeem niveau. De resultaten
ondersteunen deze verwachting. De parameters van systeembesturing worden in universiteiten
en, hoewel in mindere mate, in instituten, significant negatiever beoordeeld dan in de
farmaceutisch industrie. Deze gegevens lijken de stelling te ondersteunen dat, ondanks de
recente vergrote nadruk op de marktorientatie, het traditionele verschil tussen profit en not for-
profit nog steeds bestaat.

De verwachte verschillen in aansturing gebaseerd op verschillen in taakonzekerheid tussen
universiteiten, instituten en bedrijven werden niet in die mate teruggevonden in de resultaten.
Binnen de farmaceutisch bedrijven werd wel een duidelijk verschil in aansturing aangetroffen
tussen <ontdekking’ en <ontwikkeling’. Men kan zich afvragen of het verschil in taakonzekerheid
tussen fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek momenteel nog wel zo groot is. Zo is
de taakonzekerheid in de farmaceutische <discovery’ fase in de afgelopen jaren zeer toegenomen
met de verschuiving van de <random screening’ van duizenden chemische stoffen naar meer
fundamenteel onderzoek naar de moleculaire en celbiologische basis van de diverse ziekten. Ook
de duidelijke toename in de samenwerking tussen universiteiten, instituten en farmaceutische
bedrijven wijst in dezelfde richting. Aan de andere kant is de taakonzekerheid in fundamenteel
onderzoek wellicht minder groot dan algemeen wordt aangenomen, omdat ook resultaten die
geen ondersteuning geven voor een hypothese kunnen worden gepubliceerd. Een negatief
resultaat in de industrie leidt daarentegen altijd tot voortijdige afsluiting van het betrokken R&D-
project.

Wellicht net zo interessant is de waarneming dat de sturingsparameters voor het
onderzoeksproces zelf nauwelijks bijdragen tot succes in biomedisch onderzoek. Terwijl er toch
duidelijke verschillen waren aan te wijzen in de wijze van aansturing (hands-on versus hands-
off), blijken deze nauwelijks gerelateerd te zijn aan het resultaat. Klaarblijkelijk staan er voor
een goede onderzoeksmanager zeer verschillende manieren open om tot een goed resultaat te
komen. Wat de individuele onderzoeksmanager echter niet kan veranderen is de flexibiliteit van
de organisatie als geheel.
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Onderzoeksevaluatie

Op het gebied van de methodologie-ontwikkeling heeft deze studie aangetoond dat transversaal
onderzoek gericht op <context-vergelijking’ een vruchtbare manier is om licht te werpen op
besturing in onderzoeksorganisaties. Verder lijkt een matrix gebaseerd op theorieconstructie en
applicatie toepassingsmogelijkheden te bieden voor empirische bedrijfskundig onderzoek. Een
neuraal netwerk blijkt geschikt te zijn om de multivariate verbanden op verschillende
meetniveaus te analyseren. De bijdragen op theoretisch terrein omvatten het opstellen van een
geïntegreerde sturingsmix van socio-dynamische en systeem-technische factoren. Tevens zijn
belangrijke aanvullingen verkregen op het onzekerheidsconcept van Galbraith (1973) door de
incorporatie van de mate van afnemersontvankelijkheid en is de analogie van de levenscyclus
met succes toegepast in een onderzoeksomgeving.

Concluderend, het feit dat in drie zo verschillende (sub-)contexten qua missie, doelen en
taakonzekerheid binnen één onderzoeks- en technologiegebied, vergelijkbare resultaten zijn
verkregen, maakt dat deze resultaten (tot op zekere hoogte) kunnen worden gegeneraliseerd naar
de sturing van biomedisch onderzoek en eventueel zelfs naar grootschalig onderzoek (<Big
Science’) en R&D in het algemeen.


